ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ
ĐÔNG HÒA
_____________
Số:

427

/UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Đông Hòa, ngày21

tháng 01 năm 2022

V/v áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch tương ứng từng cấp độ
theo Nghị quyết số 128/NQ-CP
trên địa bàn thị xã

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã;
- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 5141/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; trên cơ sở Công văn số 409/UBND-TH ngày
21/01/2022 của UBND thị xã về báo cáo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thị xã,
UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường
áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng từng cấp độ theo Nghị quyết
số 128/NQ-CP trên địa bàn thị xã kể từ 00 giờ 00 phút ngày 24 tháng 01 năm
2022 (cho đến khi có Thông báo mới), cụ thể như sau:
1. Áp dụng cấp độ 1 tại 06 xã, phường (phường Hòa Hiệp Nam, phường
Hòa Hiệp Trung, phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Vinh, phường Hòa Xuân
Tây và xã Hòa Tân Đông) theo phụ lục 1 đính kèm.
2. Áp dụng cấp độ 2 tại 04 xã (xã Hòa Thành, xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa
Xuân Nam và xã Hòa Tâm) theo phụ lục 2 đính kèm.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, không chủ quan; chung
sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu
quả./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, Minh.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tĩnh
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PHỤ LỤC 1
CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG CẤP ĐỘ 1
(Ban hành kèm theo Công văn số
/UBND-TH ngày
của__________________________
UBND thị xã Đông Hòa)

/01/2022

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch.
2. Vận tải hành khách công cộng thực hiện theo quy định, hướng dẫn của
Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị.
3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa: hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao
thông Vận tải, Phòng Quản lý đô thị.
4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
4.1. Cở sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây
dựng: Yêu cầu có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19.
4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối…
(trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4): Yêu cầu có kế hoạch và chịu trách
nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
4.3. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống: Đảm bảo thực hiện quy định
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch
tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, nhà hàng, quán ăn.
4.4. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao:
- Cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập Gym, Yoga, internet, trò chơi điện tử,
Bida hoạt động đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch....
- Karaoke, quán bar, mát xa, Spa: Hoạt động hạn chế, nhân viên phục vụ và
khách đều đã được tiêm đủ văcxin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo hướng dẫn
của Bộ Y tế.
- Các hoạt động khác: UBND xã, phường xem xét cho phép phù hợp tình
hình thực tế tại địa phương và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.
4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hát rong,… phải thực hiện nghiêm
thông điệp 5K.
5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp đảm bảo phòng, chống dịch theo
hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.
6. Hoạt động cơ quan, công sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách
nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của
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Sở Nội vụ.
8. Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú tham quan du
lịch hoạt động phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
9. Hoạt động triển lãm, thư viện, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao, thi đấu… phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm việc tổ chức xét nghiệm cho
nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người tham quan, khán thính giả và
phương án xử lý khi có ca mắc mới).
10. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Thực hiện cập nhật thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19, tiêm
chủng vắc xin và kết quả điều trị COVID-19.
- Áp dụng quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng
phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm kinh doanh, sự kiện đông người
bằng mã QR.
II. BIỆN PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Tuân thủ 5k
2. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế,
đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).
- Yêu cầu tất cả người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện
giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người phải
thực hiện quét mã QR.
3. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các địa bàn có cấp độ dịch
khác nhau.
4. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19: Điều trị tại nhà theo
hướng dẫn của cơ quan y tế và quyết định của UBND tỉnh tùy theo tình hình diễn
biến dịch./.
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PHỤ LỤC 2
CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG CẤP ĐỘ 2
(Ban hành kèm theo Công văn số
/UBND-TH ngày
của UBND thị xã Đông Hòa)

/01/2022

__________________________

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
- Hạn chế ≤ 20 người hoặc ≤ 100 người (nếu 90% người tham gia đã được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19).
- Tổ chức đám cưới, đám tang có giám sát của chính quyền địa phương.
2. Vận tải hành khách công cộng thực hiện theo quy định, hướng dẫn của
Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị.
3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa: hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao
thông Vận tải, Phòng Quản lý đô thị.
4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
4.1. Cở sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây
dựng: Yêu cầu có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19.
4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối …
(trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4): Yêu cầu có kế hoạch và chịu trách
nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
4.3. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống: Đảm bảo thực hiện quy định
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch
tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, nhà hàng, quán ăn.
4.4. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao:
- Cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập Gym, Yoga, internet, trò chơi điện tử,
Bida: Hoạt động hạn chế, nhân viên phục vụ và khách đều đã được tiêm đủ văcxin
hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Karaoke, mát xa, Spa: Ngừng hoạt động.
- Các hoạt động khác: UBND xã, phường xem xét cho phép phù hợp tình
hình thực tế tại địa phương và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.
4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hát rong,…yêu cầu người lao
động phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp đảm bảo phòng, chống dịch theo
hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.
6. Hoạt động cơ quan, công sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển
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khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự phải có kế hoạch và chịu trách
nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của
Sở Nội vụ và số người tham gia không quá 30 người.
8. Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú tham quan du
lịch hoạt động phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
9. Hoạt động triển lãm, thư viện, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao, thi đấu… phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm việc tổ chức xét nghiệm cho
nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người tham quan, khán thính giả và
phương án xử lý khi có ca mắc mới), chỉ hoạt động dưới 50% công suất và số
lượng người tham gia không quá 30 người.
10. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Thực hiện cập nhật thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19, tiêm
chủng vắc xin và kết quả điều trị COVID-19.
- Áp dụng quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng
phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm kinh doanh, sự kiện đông người
bằng mã QR.
II. BIỆN PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
1. Tuân thủ 5k
2. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế,
đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).
- Yêu cầu tất cả người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện
giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người phải
thực hiện quét mã QR.
3. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các địa bàn có cấp độ dịch
khác nhau.
4. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19: Điều trị tại nhà theo
hướng dẫn của cơ quan y tế và quyết định của UBND tỉnh tùy theo tình hình diễn
biến dịch./.

