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V/v nới lỏng các biện pháp hạn 

chế khi dịch bệnh được kiểm soát. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thủy, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

 
 

Kính gửi:    

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số: 2083/UBND-KGVX ngày 24/5/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế khi 

dịch bệnh được kiểm soát. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn theo dõi, bám sát tình hình diễn biễn của dịch bệnh và thực tế 

tại địa phương thực hiện từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế, đi đôi với 

tăng cường giám sát, kiểm tra, tích cực, hiệu quả. 

- Các hoạt động văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí tại các địa điểm 

công cộng được phép hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng dịch theo thông điệp 5K nhất là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang 

và không quá 20 người/ địa điểm. Tiếp tục vận động, đề nghị người dân tổ 

chức việc hiếu, việc hỉ gọn nhẹ, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phục vụ tại chỗ trở lại. 

Tuy nhiên, phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và không quá 20 người trong một 

phòng kín có sử dụng điều hòa; khuyến khích việc phục vụ khách mang đi. 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doạch dịch vụ giải trí: 

quán karaoke, quán bar, các cơ sở mát-xa.  

Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ 00’ ngày 25/5/2021. 

2. Kiểm soát chặt chẽ người đi từ vùng dịch trở về địa phương, những 

người nhập cảnh trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện 

các biện pháp phòng dịch theo đúng quy đinh. Người đứng đầu các địa 

phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện an toàn về 



 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, các cơ quan Trung ương 

và của tỉnh quy định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;   BC 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện;  

- Đài TT-TH, Trang TTĐT huyện (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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