
 

 

 

Kính gửi:  

        - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

         - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

   

 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: Số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”, số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về ban hành 

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; để xác lập trạng thái bình thường 

mới và thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở lại bình thường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau, thời gian thực 

hiện kể từ ngày 19/3/2022: 

1. Không giới hạn số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong 

nhà, ngoài trời đối với địa bàn xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá 

ở cấp 1. Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá ở 

cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì số lượng người tham gia tương ứng được quy định tại Kế 

hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Các hoạt động, dịch vụ: Karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi 

điện tử, điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động, 

hoạt động hạn chế hoặc ngừng hoạt động tùy theo cấp độ dịch tương ứng trên địa 

bàn xã, phường, thị trấn được đánh giá ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc cấp 4 thực hiện 

theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đánh giá chính xác cấp độ dịch hàng 

tuần và đánh giá đột xuất khi có thay đổi theo quy định tại Quyết định số 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; định kỳ báo cáo kết quả đánh giá 

cấp độ dịch hàng tuần và báo cáo ngay khi có thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn 

về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế). Tăng 

cường đôn đốc, kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng 

nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. 

4. Giao Sở Y tế kịp thời cập nhật, thông báo cấp độ dịch ở phạm vi cấp xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:           /UBND-VX1 

 

V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 



Văn bản này thay thế Văn bản số 272/UBND-VX1 ngày 16/01/2022 của 

UBND tỉnh; các văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh liên quan đến việc áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 có nội dung trái với Văn bản này thì thực 

hiện theo Văn bản này. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 Lê  Ngọc  Châu 
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