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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Định Hóa, ngày 28

tháng 7 năm 2021

V/v áp dụng một số biện pháp để
chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Định Hóa

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 5982/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế, Công văn
số 7630/BGTVT-VT, ngày 27/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số
3548/UBND-KGVX, ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng
một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn,
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Từ ngày 29/7/2021, điều chỉnh một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn huyện Định Hóa như sau:
- Tạm dừng các hoạt động Thể dục - Thể thao ngoài trời; các cơ sở Giáo dục
Mầm non trên địa bàn.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ được phục vụ không quá
20 người trong một phòng ăn và đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng
chống dịch; ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng để phục vụ công
tác điều tra, truy vết khi cần thiết. Khuyến khích bán hàng mang đi, hạn chế phục vụ
ăn uống tại chỗ.
- Người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu được sử dụng
Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp
test nhanh còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) để lưu thông
qua chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 khi vào huyện Định Hóa.
2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện. UBND các xã, thị trấn
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thị trấn về
những quy định trên, để nhân dân biết, thực hiện.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, các đơn vị, địa phương nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.
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