
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP  

V/v cho phép hoạt động trở lại một số 

loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện  

Bắc Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

        Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức 

độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch 

COVID-19”; 

Căn cứ Thông báo số 339/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực 

UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc 

họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Xét theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số 93/TTr-

TTYT ngày 29/6/2021 về việc thực hiện nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu đảm 

bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19.    

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã được 

kiểm soát. Để chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, 

vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, sớm đưa các hoạt động xã hội 

trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện chỉ đạo như sau: 

1. Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút ngày 30/6/2021 cho phép hoạt động trở lại 

một số loại hình dịch vụ sau:  

- Cho phép hoạt động trở lại đối với cơ sở spa, phòng tập gym, yoga, phòng 

thể dục và các môn thể dục thể thao khác nhưng không quá 20 người trong cùng 

một thời điểm. Yêu cầu chủ các cơ sở spa, phòng tập thể thao phải đóng cửa trước 

21 giờ 00 phút hàng ngày và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch 

theo quy định. 

- Cho phép hoạt động trở lại các nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên số 

lượng khách không được vượt quá 50% công suất chỗ ngồi và tối đa không được 

quá 30 người (Quán bia, bia hơi chỉ được phép bán mang về). Yêu cầu chủ các cơ 

sở phải đóng cửa trước 21 giờ 00 phút hàng ngày và đảm bảo thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng phải khai báo y tế, 

lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày (Các cơ sở 
phải có sổ để theo dõi). 
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2. Tiếp tục dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu: Karaoke, điểm 

truy cập Internet, trò chơi điện tử cho đến khi có thông báo mới. 

3. Tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Đối với các sự kiện 

bắt buộc tổ chức thì cơ quan tổ chức phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định 

của cơ quan y tế trên địa bàn. Lễ hiếu, hỉ, hoạt động tôn giáo, tĩn ngưỡng phải được 

cơ quan y tế giám sát chặt chẽ và phải hạn chế tổ chức ăn uống. 

4. Giao Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành liên 

quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh 

được phép hoạt động, nếu phát hiện vi phạm các yêu cầu nêu trên và các quy định 

về phòng, chống dịch bệnh, yêu cầu cho dừng ngay hoạt động của cơ sở và xử lý 

nghiêm theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các 

xã, thị trấn, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban xây dựng Đảng; VP Huyện ủy; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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