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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày        tháng 10 năm 2021 
  

V/v tạm thời điều chỉnh một số 

biện pháp để kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

                dịch COVID-19 các xã, phường 
 

Thực hiện Công văn số 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Kể từ 00 giờ 00’ ngày 15/10/2021, mở lại một số hoạt động có điều kiện, gồm: 

a) Dịch vụ thể dục, thể thao, giải trí trong nhà, như: gym, fitness, yoga, aerobic, 
khiêu vũ, bi da, dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử; cơ sở spa, thẩm mỹ, làm 
đẹp, massage, karaoke…; chỉ được phục vụ không quá 50% công suất. 

b) Thư viện, triển lãm chỉ được phục vụ không quá 50% công suất. 

c) Các khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu/điểm tham quan du lịch tập trung 
không quá 30 người/đoàn khách tại 1 địa điểm trong cùng 1 thời gian. Nếu tại 1 địa điểm 
trong cùng 1 thời gian có nhiều đoàn khách thì phải bố trí bảo đảm khoảng cách giữa các 
đoàn khách. 

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán café, giải 
khát…) chỉ được phục vụ không quá 50% công suất (số bàn/số ghế), khoảng cách tối 
thiểu giữa các bàn là 02 mét; bố trí khách ngồi riêng theo nhóm; trường hợp khách đi 
riêng lẻ bố trí ngồi chung bàn thì phải có tấm chắn ngăn cách hoặc bảo đảm khoảng cách 
tối thiểu 01 mét. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có phòng riêng thì bố trí không 
quá 10 người/phòng. Khuyến khích bán hàng mang về. 

đ) Thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Tối đa đến 21 giờ hàng ngày. 

e) Cho phép tắm biển từ 04 giờ 30’ đến 07 giờ 00’ hàng ngày; không tập trung 
thành nhóm quá 10 người, không tập trung chơi thể thao, tổ chức ăn, uống, bán hàng 
rong… trên bãi biển; không tổ chức dịch vụ tắm nước ngọt; đeo khẩu trang trước và sau 
khi tắm biển. 

g) Các khách sạn, nhà nghỉ… (gọi chung là các cơ sở lưu trú) khi đón khách lưu 
trú từ tỉnh/thành khác đến Bình Định phải bảo đảm điều kiện: Người từ đủ 18 tuổi trở lên 
đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-
COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều 
cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 
tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền), 
có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; người dưới 18 tuổi có 
kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

h) Các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức nhưng tập trung 
không quá 30 người và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. 
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2. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động tại mục 1 Công văn 
này phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch COVID-19 như sau: 

a) Bố trí nơi dán mã QR code, nước sát khuẩn tay hoặc nơi rửa tay có xà phòng, 
người đo thân nhiệt cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ. 

b) Chủ cơ sở/người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc 
xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và phải đeo 
khẩu trang bắt buộc khi làm việc. 

c) Tổ chức xét nghiệm tầm soát định kỳ SARS-CoV-2 cho nhân viên của cơ sở 
theo quy định; tuyệt đối không bố trí người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, 
sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác…) làm việc tại cơ sở. 

d) Đăng ký số lượng khách, danh sách nhân viên phục vụ, ký cam kết về bảo đảm 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với UBND xã/phường trước khi hoạt động. 

3. Yêu cầu đối với khách hàng sử dụng dịch vụ: Thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là yêu cầu 5K; bắt buộc phải quét mã 
QR code khi tham gia sử dụng dịch vụ. 

4. Tổ chức thực hiện: 

a) Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
COVID-19 các xã/phường: 

- Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại mục 1 Công văn này phải đăng ký số 
lượng khách, danh sách nhân viên phục vụ, ký cam kết về bảo đảm thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 với UBND xã/phường trước khi hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, thẩm định xác nhận đối với các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ đủ điều kiện hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, buộc dừng hoạt động và lập thủ tục xử lý nếu 
không thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật. 

b) Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời hướng dẫn, tăng cường 
kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu tại mục 1 Công văn này. 

c) Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, Phòng Văn hóa và Thông 
tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, UBND các xã/phường tăng cường thời 
lượng thông tin, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp chuyển tải các nội dung nêu 
trên để các tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ, công dân biết, thực hiện đảm bảo các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tổ chức, 
công dân trên địa bàn thị xã thực hiện đúng theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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