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Số: 2379 /UBND-YT 
Về việc điều chỉnh một số biện 

pháp cấp bách để phòng chống 

dịch Covid-19. 
 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Cẩm Xuyên, ngày 08  tháng 8 năm 2021 

            Kính gửi: 

                 - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 07/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 

2375/UBND-YT về việc triển khai thực hiện Văn bản số 5094/UBND-VX1 ngày 

06/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chiều ngày 07/8/2021 trên địa 

bàn huyện ghi nhận trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 tại cộng đồng (bà 

B.T.B, sinh năm 1993, địa chỉ thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương). Đây là trường 

hợp ghi nhận dương tính với SASR-CoV-2 nhưng chưa xác định được nguồn lây. 

Mặt khác, số lượng F1, F2 nhiều và có lịch trình di chuyển phức tạp; đến 17giờ 00 

ngày 08/8/2021, theo kết quả điều tra truy vết của lực lượng chức năng đã xác nhận 

có 19 trường hợp F1; 213 F2 liên quan đến F0 nêu trên là công dân của 06 xã, thị 

trấn, trong đó có những F1 làm nghề kinh doanh, buôn bán tại các chợ dân sinh; 

nhiều F1, F2 trong những ngày qua di chuyển đến nhiều nơi, đến các điểm sinh 

hoạt tập trung, sân vận động, tiếp xúc với nhiều người… Tình hình trên cho thấy 

nguy cơ rất cao việc lây nhiễm SASR-CoV-2 vào cộng đồng. 

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 trên địa bàn huyện, 

để khẩn trương khống chế, kiểm soát tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh một số nội dung đã nêu tại Công văn 

số 2375/UBND-YT ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau: 

1. Các biện pháp cấp bách được điều chỉnh: 

1.1. Đối với các nhà hàng, quán ăn trong nhà: “được phép hoạt động nhưng 

chỉ được bán mang về, tuyệt đối không ăn uống tại chỗ”. Chủ cơ sở kinh doanh 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Đảm bảo môi trường 

thông thoáng, sạch sẽ; trang bị phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương tiện 

để rửa tay, sát khuẩn; ghi chép đầy đủ thông tin của khách hàng (họ tên, địa chỉ, số 

điện thoại) để phục vụ truy vết khi cần thiết. Chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng 

không tuân thủ, vi phạm các nội dung nêu trên sẽ bị đóng cửa, dừng hoạt động và 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

1.2. Đối với các hoạt động thể thao ngoài trời: Trên mỗi sân chơi, bãi tập … 

không quá 6 người tham gia trong cùng thời điểm. 



1.3. Tạm dừng hoạt động tắm biển, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch 

tại Khu du lịch Nam Thiên Cầm. 

2. Thời gian thực hiện từ 06 giờ ngày 09/8/2021 đến khi có văn bản chỉ đạo 

tiếp theo. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 2375/UBND-YT ngày 

07/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc quy định trên./. 
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC COVID-19 huyện; 

- Các phòng, ban cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – truyền thông;      

- Lưu: VT, YT.                  
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           Phạm Văn Thắng 
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