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Mường Lát, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN  

Thực hiện Quyết định số: 1928/QĐ-UBND ngày 27/12/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát về việc cập nhật và công bố 

cấp độ dịch COVID 19 trên địa bàn huyện Mường Lát. 

 

Căn cứ Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 1928/NQ-CP ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Mường Lát về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch CPVID-19 trên địa 

bàn huyện Mường Lát. Để nhanh chóng khống chế dịch COVID-19 đang diễn 

biến rất phức tạp trên địa bàn huyện. UBND huyện Mường Lát yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai ngay và 

thực hiện nghiêm túc các quy định sau: 

I. Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp: 

1. Địa bàn các xã, thị trấn gồm: Thị trấn Mường Lát; xã Tam Chung; 

Quang Chiểu; Mường Chanh: (Cấp độ 3)  

          1.1. Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch (không áp dụng đối với lực lượng vũ trang) 

(1) Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...): Không được 

quá 30 người hoặc 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 hoặc có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực 

theo quy định; 

(2) Hoạt động ngoài trời: Không quá 50 người; 

(3) Tổ chức đám cưới, đám tang: Không quá 30 người và người tham gia 

phải chịu sự giám sát của chính quyền cấp xã; 

         1.2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ (bao gồm cả vận tải hành 

khách trong địa bàn xã/thị trấn; huyện; liên huyện và liên tỉnh), đường thủy 

nội địa, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19: Không hoạt động; Nếu hoạt 

động phải đảm bảo các điều kiện: 

(1) Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện được xét nghiệm 

định kỳ 02 lần/tuần và được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; không quá 

50% số ghế ngồi/lượt; 

(2) Đối với hành khách khi đến/về Mường Lát: Đảm bảo điều kiện theo 
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quy định Bộ Giao thông Vận tải và hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. 

1.3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong phạm vi xã/thị trấn; 

huyện; liên huyện và liên tỉnh (thực hiện theo quy định của Bộ GTVT về phòng, 

chống dịch COVID-19 và hướng dân của Sở Giao thông Vận tải): Hoạt động. 

 1.4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

a. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, khu/cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế: Hoạt động phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

(2) Định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 02 lần/01 tuần tại cơ 

sở sản xuất kinh doanh. 

(3) Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID-19, báo cáo UBND huyện phê duyệt. 

(4) Đánh giá nguy cơ lây nhiễm và đánh giá mức độ an toàn lên Bản đồ 

chung sống an toàn với COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động 02 lần/01 tuần. 

(5) Tổ chức phương án “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến”. 

(6) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần > 50% người lao động có 

nguy cơ cao tại cơ sở sản xuất kinh doanh (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo 

vệ, vệ sinh, lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, 

nguyên vật liệu...): Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 thì thời gian xét nghiệm định kỳ là 02 tuần/lần. Nếu cơ sở sản 

xuất kinh doanh đã có > 80% người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 thì giảm 1/2 tỷ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch. 

(7) Có cán bộ/bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định, 

thực hiện công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh thông thường khác theo 

quy định. Cán bộ/bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh xác nhận kết quả tự 

xét nghiệm kháng nguyên nhanh, báo cáo và phối hợp y tế địa phương xử trí khi 

có trường hợp mắc tại nơi làm việc. (Đối với các cơ sở sản xuất không bố trí 

được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì phải ký 

hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số lượng người 

làm công tác y tế, có mặt kịp thời tại cơ sở khi xảy ra trường hợp khẩn cấp theo 

quy định tại Khoản 5, Điều 37, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016). 

          b. Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp: Hoạt động phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định. 

        c. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công dự án, công trình giao thông, xây dựng: 
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Hoạt động phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 d. Cơ sở kinh doanh dịch vụ1 trừ các cơ sở tại điểm (e), (f): Hoạt động 

phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; 

(2) Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã để theo dõi quản lý; 

(3) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần > 15% người lao động có nguy 

cơ cao tại cơ sở kinh doanh dịch vụ (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo vệ, vệ 

sinh, lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, nguyên 

vật liệu...): 

(Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 

19 thì thời gian xét nghiệm định kỳ là 02 tuần/lần. Nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ 

đã có > 80% người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 

19 thì giảm 1/2 tỷ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch). 

 e. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; nhà 

hàng/quán ăn; chợ truyền thống: Hoạt động phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Trung tâm thương mại: 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt; 

- Người lao động và khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 hoặc có xét nghiệm Âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; 

(2) Siêu thị, cửa hàng tiện lợi (tạp hóa): 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã phê duyệt; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

(3) Nhà hàng, quán ăn: 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

                                              
1 Gồm cung cấp lương thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như 

công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản); dịch vụ công ích, dịch vụ 

tiện ích công (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật); chứng khoán, bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan 

đến giám định, lập hồ sơ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng); bưu chính, viễn thông, báo chí, thiết bị 

tin học, văn phòng, dụng cụ học tập; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; kho dự trữ, điểm tập kết, trung 

chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ và các cơ sở khác do địa phương 

quyết định. 
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mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã phê duyệt; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các bàn ăn và không quá 30 

người/ phòng/thời điểm; 

(4) Chợ đầu mối, chợ truyền thống, nơi tập kết hàng hóa: Hoạt động phải 

đảm bảo các quy định: 

- Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

        f. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như làm 

tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò 

chơi điện tử: Ngừng hoạt động, trừ dịch vụ cắt tóc hoạt động không quá 5 

khách hàng trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo các quy định: 

(1) Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19; 

(2) 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực; 

         g. Hoạt động bán hàng rong, vé số,.... không có địa điểm cố định: Hoạt 

động nhưng phải đảm bảo điều kiện: 

(1) Người bán hàng, vé số... phải có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV- 

2 còn hiệu lực; 

(2) Người bán hàng, vé số. được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19. 

(3) Phải đăng ký phạm vi, khu vực hoạt động, cam kết với chính quyền địa 

phương. 

 1.5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: Phải đảm bảo thời gian, số 

lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của các Bộ, các Sở: 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB và XH và quy định cụ thể của địa phương. 

Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình và giao bài cho học sinh; 

       1.6. Hoạt động cơ quan, công sở: Phải đảm bảo điều kiện sau: 

 (1) Giảm 30% số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc 

trực tuyến (trừ trường hợp > 80% số người làm việc đã được tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19). 

 (2)Có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có 

trường hợp mắc; 

 (3)Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho người lao động có nguy cơ cao tại 
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cơ quan, công sở (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, lái xe, sửa 

chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, nguyên vật liệu...): Theo 

hướng dẫn của ngành y tế. 

         1.7. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Không quá 20 người hoặc 

phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và Sở Y 

tế và UBND huyện Mường Lát. 

- 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc người đã khỏi bệnh 

COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. 

       1.8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; 

biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

a. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ: Hoạt động < 50% 

công suất và phải đảm bảo các điều kiện: 

(1) Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

(2) Khách và người phục vụ phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng 

Covid-19. 

b. Điểm tham quan du lịch: Hoạt động < 30% công suất và phải đảm bảo 

các điều kiện: 

(1) Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

(2) Khách và người phục vụ phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng 

Covid-19 và phải có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

c. Hoạt động triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...: Hoạt động <20% sức chứa và 

không quá 70 người và phải đảm bảo các điều kiện: 

(1) Cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch(bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều 

kiện đối với người thăm quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc 

mới). 

(2) Khách và người phục vụ phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng 

Covid-19 và phải có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

1.9. Ứng dụng công nghệ thông tin 

(1) .Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm 

COVID- 19, kết quả điều trị COVID-19. 
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(2) . Quản lý thông tin 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 

bằng mã QR. 

2. Địa bàn các xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý; Trung Lý: Cấp 4: 

         2.1. Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch (không áp dụng đối với lực lượng vũ trang) 

(1) Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...): Không tổ 

chức/Nếu tổ chức không quá 10 người và 100% người tham gia đã được tiêm đủ 

liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có xét nghiệm Âm tính với 

SARS- CoV-2 còn hiệu lực theo quy định; 

(2) Hoạt động ngoài trời: Không tổ chức/Nếu tổ chức không quá 10 

người và 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 

COVID- 19 hoặc có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy 

định; 

(3) Tổ chức đám cưới, đám tang: Không quá 20 người và người tham gia 

chịu sự giám sát của chính quyền cấp xã; 

        2.2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ (bao gồm cả vận tải hành 

khách trong địa bàn xã/thị trấn; huyện; liên huyện và liên tỉnh), đường thủy 

nội địa, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (đối với đường hàng không áp 

dụng theo văn bản quy định riêng): Không hoạt động; 

        2.3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong phạm vi xã/thị trấn; huyện; 

liên huyện và liên tỉnh (thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải về 

phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dân của Sở Giao thông Vận tải): 

Hoạt động nhưng yêu cầu đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy 

sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính): 

Trong trường hợp cần thiết UBND huyện có thể quy định về số lượng tham gia 

lưu thông trong cùng một thời điểm. 

       2.4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

a. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, khu/cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế: Hoạt động phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

(2) Định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 02 lần/01 tuần tại cơ 

sở sản xuất kinh doanh. 

(3) Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID-19, báo cáo UBND huyện phê duyệt. 

(4) Đánh giá nguy cơ lây nhiễm và đánh giá mức độ an toàn lên Bản đồ 

chung sống an toàn với COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động 02 lần/01 tuần. 

(5) Tổ chức phương án “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến”. 
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(6) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần > 100% người lao động có 

nguy cơ cao tại cơ sở sản xuất kinh doanh (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo 

vệ, vệ sinh, lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, 

nguyên vật liệu...): Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 thì thời gian xét nghiệm định kỳ là 02 tuần/lần. Nếu cơ sở sản 

xuất kinh doanh đã có > 80% người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 thì giảm 1/2 tỷ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch. 

(7) Có cán bộ/bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định, 

thực hiện công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh thông thường khác theo 

quy định. Cán bộ/bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh xác nhận kết quả tự 

xét nghiệm kháng nguyên nhanh, báo cáo và phối hợp y tế địa phương xử trí khi 

có trường hợp mắc tại nơi làm việc. (Đối với các cơ sở sản xuất không bố trí 

được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì phải ký 

hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực để cung cấp đủ số lượng người 

làm công tác y tế, có mặt kịp thời tại cơ sở khi xảy ra trường hợp khẩn cấp theo 

quy định tại Khoản 5, Điều 37, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016). 

b. Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp: Hoạt động phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định. 

c. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công dự án, công trình giao thông, xây 

dựng: Hoạt động phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp 

đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

d.Cơ sở kinh doanh dịch vụ2 trừ các cơ sở tại điểm (e), (f): Hoạt động 

phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; 

(2) Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã để theo dõi quản lý; 

(3) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ hằng tuần > 20% người lao động có 

                                              
2 Gồm cung cấp lương thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như 

công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản); dịch vụ công ích, dịch vụ 

tiện ích công (cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật); chứng khoán, bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan 

đến giám định, lập hồ sơ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng); bưu chính, viễn thông, báo chí, thiết bị 

tin học, văn phòng, dụng cụ học tập; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; kho dự trữ, điểm tập kết, trung 
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nguy cơ cao tại cơ sở kinh doanh dịch vụ (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo 

vệ, vệ sinh, lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, 

nguyên vật liệu...): 

(Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 

19 thì thời gian xét nghiệm định kỳ là 02 tuần/lần. Nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ 

đã có > 80% người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 

19 thì giảm 1/2 tỷ lệ phải xét nghiệm ngẫu nhiên theo cấp độ dịch). 

 e. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; nhà 

hàng/quán ăn; chợ truyền thống: Hoạt động phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Trung tâm thương mại: 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt; 

- Người lao động và khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 hoặc có xét nghiệm Âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; 

- Giảm 50% số lượng người bán, người mua cùng một thời điểm. 

(2) Siêu thị, cửa hàng tiện lợi (tạp hóa): 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã phê duyệt; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

(3) Nhà hàng, quán ăn: 

- Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp 

mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND xã phê duyệt; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực; 

- Chỉ bán mang về, mang đi trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú phục vụ 

khách đang lưu trú, chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu 

hàng hóa, tang lễ và các cơ sở khác do địa phương quyết định. 

(4) Chợ đầu mối, chợ truyền thống, nơi tập kết hàng hóa: Hoạt động phải 

đảm bảo các quy định: 

- Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; 

- 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; 

- Giảm 50% số lượng người mua, người bán và 100% khách hàng và 

người lao động phải có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

 f. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như 

làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử: Ngừng hoạt động; 

 g. Hoạt động bán hàng rong, vé số, .... không có địa điểm cố định: 
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Ngừng hoạt động. 

        2.5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: Ngừng hoạt động/Nếu hoạt 

động phải đảm bảo thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo 

hướng dẫn của các Bộ, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội và quy định cụ thể của địa phương. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và 

qua truyền hình. 

         2.6. Hoạt động cơ quan, công sở: Hoạt động phải đảm bảo điều kiện sau: 

(1) Giảm 50% số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm 

việc trực tuyến (trừ trường hợp > 80% số người làm việc đã được tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc chữa khỏi bệnh COVID-19). 

(2) Có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có 

trường hợp mắc; 

(3) Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động: 

- Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.. .hoặc 

có yếu tố dịch tễ. 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho người lao động có nguy cơ cao tại 

cơ quan, công sở (Người phải tiếp xúc nhiều, lễ tân, bảo vệ, vệ sinh, lái xe, sửa 

chữa, bảo dưỡng, bảo trì, cung cấp thực phẩm, suất ăn, nguyên vật liệu...): Theo 

hướng dẫn của ngành y tế. 

        2.7. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Ngừng hoạt động; 

        2.8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; 

biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

a. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ: Ngừng hoạt động. 

b. Điểm tham quan du lịch: Ngừng hoạt động. 

c. Hoạt động triên lãm, thư viện, rạp chiêu phim, cơ sở, địa điêm biêu 

diên văn hóa, nghệ thuật, thê dục, thê thao,...: Ngừng hoạt động; 

     2.9. Ứng dụng công nghệ thông tin 

(1) . Cập nhật thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm 

COVID- 19, kết quả điều trị COVID-19. 

(2) . Quản lý thông tin 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 

bằng mã QR. 

II. Các biện pháp áp dụng đối với cá nhân: 

1. Đối với địa bàn các xã, thị trấn: Thị trấn Mường Lát; Quang Chiểu; 

Mường Chanh; Tam Chung: 

a. Tuân thủ 5K; 

 b. 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). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền 
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và cơ quan y tế. 

 c. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau (bao 

gồm cả người từ tỉnh khác đến/về Mường Lát): Không hạn chế, nhưng phải tuân 

thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

 d. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19: Không áp dụng; 

2. Đối với địa bàn các xã Nhi Sơn; Pù Nhi, Mường Lý, Trung Lý: 

a. Tuân thủ 5K; 

 b. 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). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền 

và cơ quan y tế. 

 c. Đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau (bao 

gồm cả người từ tỉnh khác đến/về Mường Lát): Phải tuân thủ các điều kiện về 

tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế. Trường hợp Bộ 

Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng không đảm bảo quy định cách ly hoặc được 

cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay 

vì cách ly tại nhà. 

 d. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19: Không áp dụng; 

 Ngoài các biện pháp trên, tuỳ vào tình hình diễn biến dịch COVID- 19 

sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế việc tập trung đông người theo văn bản 

chỉ đạo mới nhất của tỉnh, của huyện. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nghiêm theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổ Công tác của BTV Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện (t/h); 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện (t/h); 

- Các đơn vị LLVT trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- TTVHTT và Du lich (đưa tin) ; 

- Lưu: VT, TTYT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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