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  Kính gửi: 

    - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - Chủ tịch UBND huyện, thị xã , thành phố  

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; Để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là khi biến thể Omicron đã được phát 

hiện tại nước ta, UBND tỉnh Quảng Trị hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo 4 cấp độ trên địa bàn tỉnh thay thế 

hướng dẫn tạm thời tại Công văn số 4947/UBND-VX ngày 17/10/2021 của 

UBND tỉnh với các nội dung như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung, giải pháp về 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021, các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ 

ngành trung ương. 

2. Việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của các ngành, các cấp phải đảm bảo 

mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; khôi phục và phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu 

kép; phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị trong kiểm soát 

tình hình dịch bệnh. 

3. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; đảm bảo hài hòa giữa các giải 

pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội. 

II. CÔNG TÁC PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ 

DỊCH, XÁC ĐỊNH CA BỆNH   

1. Xác định cấp độ dịch 
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Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn về chuyên môn y tế của 

Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT, UBND 

tỉnh Quảng Trị giao Sở Y tế hướng dẫn các địa phương đánh giá và xác định 4 

cấp độ dịch (theo quy mô xã, phường, thị trấn): 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

2. Công bố cấp độ dịch: 

- UBND tỉnh quyết định cấp độ dịch cấp tỉnh. 

- Giao UBND cấp huyện, trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh của địa 

phương, chủ động rà soát, đánh giá và công bố cấp độ dịch của cấp huyện, cấp 

xã/phường/thị trấn. 

- Trong trường hợp nâng cấp độ dịch, phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ 

để người dân, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. 

- Giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh: (1) báo cáo tiêu chí phân loại, điều 

chỉnh cấp độ dịch của tỉnh cho Bộ Y tế. (2) Đánh giá, phân loại và đề xuất cấp 

độ dịch để UBND tỉnh xem xét, quyết định. (3) công bố cấp độ dịch của tỉnh; 

cập nhật cấp độ dịch toàn tỉnh, các vùng cách ly y tế (phong tỏa) và các biện 

pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Bộ Y tế. Trong 

trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. 

3. Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19: 

3.1. Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp sau: 

a) Là người tiếp xúc gần (F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng 

sau đây: sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn 

lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; 

khó thở; viêm đường hô hấp. 

b) Là người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) và có có ít nhất 2 trong số 

các biểu hiện lâm sàng như trên. 

c) Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút 

SARS-CoV-2 (trừ trường hợp nêu tại mục 2, điểm b, c và d). 

Người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1): 

- Người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, 

nơi làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định (F0) đang trong thời kỳ lây truyền. 

- Người ở, đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động. 
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3.2. Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau: 

a) Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (PCR). 

b) Là người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

c) Là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 (ca bệnh nghi ngờ 

tại mục 1, điểm a) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi 

rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1). 

d) Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên 

tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với 

vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1). 

Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi rút SARS-CoV-2 phải 

thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân 

viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân 

viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các 

phương tiện từ xa. 

3.3. Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau: 

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với 

da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong 

cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định 

(F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét 

hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang 

trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng 

hộ cá nhân (PPE). 

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi 

khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền 

được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) 

cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30. 

4. Biện pháp y tế (bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, 

tiêm chủng): Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

III. BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH1 

                                                 
1 Ghi chú:  
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* CẤP ĐỘ 1 - NGUY CƠ THẤP (BÌNH THƯỜNG MỚI) TƯƠNG 

ỨNG VỚI MÀU XANH 

 1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch: không hạn chế số lượng, phải đảm bảo 5K và khai báo 

mã QR trong ứng dụng PC-COVID khi di chuyển. 

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 (đối với đường hàng không và đường săt 

áp dụng theo văn bản quy định riêng): được phép hoạt động, đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch. 

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: được phép hoạt 

động, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: 

- Đối với công nhân và nguời lao động: Đã tiêm 02 mũi vắc xin hoặc 

người đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng; bảo đảm 5K; khai báo y tế 

điện tử hàng ngày. 

- Đối với người sử dụng lao động: Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm 

triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; Phối hợp các 

ngành chức năng xử lý khi phát hiện F0 trong quá trình sản xuất. 

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4: Có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

4.3. Nhà hàng/quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  Người tham gia 

hoạt động kinh doanh đã tiêm 02 mũi vắc xin; khai báo y tế điện tử hàng ngày. 

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như massage, 

spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở làm tóc 

(bao gồm cắt tóc): Người kinh doanh và người tham gia các hoạt động phải tiêm 

đủ 02 mũi vắc xin; bảo đảm khai báo y tế điện tử hàng ngày; hoạt động không 

quá 50% công suất và số lượng người tại cùng một địa điểm. 

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo: Người bán hàng rong, vé số dạo 

phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

                                                                                                                                                         
1. Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 

ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

2. Người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định: phải có giấy xác nhận của cơ 

quan y tế về chống chỉ định (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế). 

3. Trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin: được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vắc xin. 

4. Các yêu cầu về xét nghiệm còn hiệu lực, thực hiện theo quy định của từng hoạt động cụ thể. 
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5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: được phép hoạt động. Thời gian, 

số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

6. Hoạt động cơ quan, công sở: được phép hoạt động, có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: được phép hoạt động, phải đảm 

bảo 5K. 

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:  

8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du 

lịch: được phép hoạt động; có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện 

pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn vãn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...: được phép hoạt động và có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* CẤP ĐỘ 2 - NGUY CƠ TRUNG BÌNH TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU VÀNG 

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch: phải đảm bảo 5K và khai báo mã QR trong ứng dụng PC-

COVID khi di chuyển. 

- Hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, đám cưới: Số người tập trung 

tối đa không quá 50% sức chứa tối đa và không tập trung trên 100 người tại một 

thời điểm, một địa điểm. 

- Hội họp, tập huấn, hội thảo, đám tang: Số người tập trung tối đa không 

quá 50% sức chứa tối đa và không tập trung trên 50 người tại một thời điểm, 

một địa điểm. 

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 (đối với đường hàng không và đường săt 

áp dụng theo văn bản quy định riêng): được phép hoạt động. Thực hiện theo 

hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải về vận tải hành khách công cộng đảm bảo 

yêu cầu phòng, chống dịch. Các chủ xe nộp danh sách hành khách tại bến xe để 

quản lý di chuyển của hành khách và phục vụ truy vết khi phát sinh dịch.  

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: được phép hoạt 

động. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải về hoạt động lưu 

thông vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
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4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: 

Hoạt động như các điều kiện nêu tại cấp độ 1, bổ sung điều kiện: định kỳ 2 

tuần/1 lần xét nghiệm người có nguy cơ bằng test nhanh kháng nguyên cho từ 5- 

10% số công nhân đang tham gia sản xuất. 

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4: có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

4.3. Nhà hàng/quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

- Hoạt động bảo đảm các điều kiện như cấp độ 1, bổ sung: Không phục vụ 

quá 50% công suất và không quá 50 người tại cùng một thời gian, một địa điểm 

và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa bàn với bàn. 

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao  

- Dừng hoạt động các cơ sở  massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, 

câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke và các cơ sở khác do UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quyết định. 

- Những cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc), đại lý internet và trò chơi điện tử 

trực tuyến: Người làm việc phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19; tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.  

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo: Người bán hàng rong, vé số dạo 

phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: được phép hoạt động. Thời gian, 

số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

- Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: Hoạt động nhưng số 

người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa tại phòng học, phòng thi 

và trên phương tiện 

6. Hoạt động cơ quan, công sở: được phép hoạt động, có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Số người tập trung tối đa không 

quá 50% sức chứa tối đa và không tập trung trên 50 người tại một thời điểm, 

một địa điểm. 

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

- Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, nơi công cộng: Hoạt động 

đảm bảo 5K, không tập trung trên 30 người tại một thời điểm, một địa điểm. 

- Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà: Hoạt động đảm bảo 5K, 

không tập trung trên 20 người tại một thời điểm, một địa điểm. 
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8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du 

lịch: được phép hoạt động và có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các 

biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa và không tập 

trung trên 50 người tại một thời điểm, một địa điểm. 

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn vãn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...: được phép hoạt động và có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa và không tập 

trung trên 50 người tại một thời điểm, một địa điểm. 

* CẤP ĐỘ 3 - NGUY CƠ CAO TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU CAM. 

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời (Hoạt động lễ hội, sự kiện 

văn hóa, thể thao, đám cưới, hội họp, tập huấn, hội thảo, đám tang): Dừng các hoạt 

động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 

người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện 

khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm 

bảo phòng, chống dịch Covid-19 (đổi với đường hàng không và đường săt áp dụng 

theo văn bản quy định riêng): được phép hoạt động nhưng hoạt động hạn chế, 

không vượt quá 30% số lượng phương tiện, không quá 50% chỗ ngồi trên một 

phương tiện; đối với tuyến cố định: không quá 30% số chuyến/tuyến theo lưu 

lượng đã công bố); đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. 

- Ngừng hoạt động xe mô tô không sử dụng công nghệ (xe ôm truyền thống). 

- Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có 

dịch đến các địa phương khác. 

- Người dân khi di chuyển liên tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về tiêm vắc xin, 

xét nghiệm và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của 

nơi đến. 

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: được phép hoạt 

động. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động lưu 

thông vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: 
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 - Hoạt động như các điều kiện nêu tại cấp độ 2, bổ sung điều kiện: 100% 

công nhân được tiêm đủ 02 mũi vắc xin; chủ cơ sở sản xuất, thủ trưởng đơn vị 

chủ động tầm soát, thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-Cov-2 cho người lao 

động có nguy cơ cao hoặc người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,.... 

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4. 

- Người tham gia hoạt động mua bán đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; khuyến 

khích toàn bộ người lao động chủ động xét nghiệm, đặc biệt là người có dấu 

hiệu sốt, ho, khó thở,...; giữ khoảng cách 2m; khai báo y tế điện tử hàng ngày; 

tuân thủ 5K. 

4.3. Nhà hàng/quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

- Hoạt động bảo đảm các điều kiện như cấp độ 2, bổ sung: Không phục vụ 

quá 50% công suất và không quá 20 người tại cùng một thời gian, một địa điểm 

và giữ khoảng cách tối thiểu bàn cách bàn 2m. 

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao:  

- Dừng hoạt động các cơ sở  massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, 

câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc), đại lý internet và 

trò chơi điện tử trực tuyến và các cơ sở khác do UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quyết định. 

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo: tạm ngừng hoạt động 

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: hoạt động hạn chế theo hướng 

dẫn của Sở GD&ĐT. 

- Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: Hoạt động hạn chế, có 

điều kiện; kết họp đào tạo trực tuyến môn lý thuyết và số người tập trung tối đa 

không quá 25% sức chứa tối đa tại phòng học, phòng thi và trên phương tiện. 

6. Hoạt động cơ quan, công sở:  

Hoạt động hạn chế, sắp xếp 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc trực tuyến tại nhà. 

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự:  Dừng triệt để các nghi lễ tôn 

giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự; Bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m.  

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:  

- Đối với khu, điểm du lịch: Hoạt động đảm bảo 5K, tối đa 50% công suất 

tại cùng một thời điểm và tham quan theo nhóm không quá 30 người. 
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- Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, nơi công cộng: Hoạt động 

đảm bảo 5K, không tập trung trên 20 người tại một thời điểm, một địa điểm. 

- Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà: Hoạt động đảm bảo 5K, 

không tập trung trên 10 người tại một thời điểm, một địa điểm. 

8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du 

lịch: được phép hoạt động và có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các 

biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa và không tập trung 

trên 50 người tại một thời điểm, một địa điểm; bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m. 

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn vãn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...: được phép hoạt động và có kế 

hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa và không tập trung 

trên 50 người tại một thời điểm, một địa điểm; bảo đảm giữ khoảng cách ≥ 2m. 

* CẤP ĐỘ 4 - NGUY CƠ RẤT CAO TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU ĐỎ 

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời (Hoạt động lễ hội, sự 

kiện văn hóa, thể thao, đám cưới, hội họp, tập huấn, hội thảo,...): Dừng tổ chức 

các hoạt động tập trung đông người;  không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.  

2. Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 (đối với đường hàng không và đường săt 

áp dụng theo văn bản quy định riêng): Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành 

khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, 

chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.  

- Ngừng hoạt động vận chuyển khách của xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống. 

- Lưu thông, đi lại của người dân: khi di chuyển liên tỉnh phải đáp ứng yêu 

cầu về tiêm vắc xin, xét nghiệm và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo hướng dẫn của nơi đến. 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về vận tải hành 

khách công cộng đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

3. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: Hoạt động đảm 

bảo 5K. Đối với Người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có 

đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính): Số lượng người tham 

gia không quá 50% so với điều kiện bình thường. 

4. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
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4.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: 

 - Thực hiện mô hình "3 tại chỗ" hoặc tạm dừng hoạt động. 

 - Chủ cơ sở sản xuất, thủ trưởng đơn vị chủ động tầm soát, thực hiện xét 

nghiệm nhanh SARS-Cov-2 cho người lao động có nguy cơ cao hoặc người có 

dấu hiệu sốt, ho, khó thở,…. 

4.2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ truyền thống trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4 3,4.4 hoạt 

động hạn chế, bảo đảm các điều kiện: 

- Người tham gia hoạt động mua bán đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; khuyến 

khích toàn bộ người lao động chủ động xét nghiệm, đặc biệt là người có dấu 

hiệu sốt, ho, khó thở; cùng một thời điểm không quá 30 người, giữ khoảng cách 

2m; khai báo y tế điện tử hàng ngày; tuân thủ 5K. 

- Chợ truyền thống chỉ bán hàng thiết yếu và bảo đảm khoảng cách 2m. 

4.3. Nhà hàng/quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

- Đối với nhà hàng, quán ăn không phục vụ trực tiếp mà chuyển sang hình 

thức bán hàng mang về hoặc giao hàng tại nhà. 

4.4. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao:  

- Dừng hoạt động các cơ sở  massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, 

câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc), đại lý internet và 

trò chơi điện tử trực tuyến và các cơ sở khác do UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quyết định. 

4.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo: tạm dừng hoạt động 

5. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: ngừng hoạt động trực tiếp, 

chuyển sang thực hiện theo phương thức trực tuyến; thời gian và cách thức áp 

dụng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

- Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: Dừng hoạt động (trừ công 

tác cấp đổi GPLX). Khuyến khích triển khai áp dụng dịch vụ công cấp độ 4. 

6. Hoạt động cơ quan, công sở:  

Hoạt động hạn chế, sắp xếp 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc trực tuyến tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như 

trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu 

mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; 

tăng cường tổ chức họp trực tuyến. 

7. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: tạm dừng hoạt động. 

8. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu 

diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao: tạm dừng hoạt động: 
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8.1. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du 

lịch: tạm dừng hoạt động 

8.2. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu 

diễn vãn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,...: tạm dừng hoạt động 

* ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu các địa phưởng chỉ đạo thực hiện 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cả 

4 cấp độ. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật 

thông tin về tiêm chủng vắc xin, kết quả xét nghiệm Covid-19, kết quả điều trị 

Covid-19. 

 - Sở Thông tin truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

thực hiện quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương 

tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông 

người bằng mã QR; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, kiểm tra 

và giám sát thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương: 

- Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương liên quan, chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, công 

văn số 4947/UBND-VX ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh và nội dung công văn 

này để triển khai kịp thời các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch theo lĩnh 

vực quản lý. 

- Quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện 

các nội dung quy định tại Công văn này; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền. 

- Sử dụng phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” tại địa chỉ truy cập: http://bandocovid.quangtri.gov.vn) để cập nhật 

thông tin, dữ liệu phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19 của ngành, địa phương. 

2. Sở Y tế: 

- Kiểm tra kết quả đánh giá cấp độ dịch của các huyện, thành phố, cập 

nhật các vùng đang thực hiện cách ly y tế (phong tỏa) trên địa bàn tỉnh báo cáo 

đề xuất để UBND tỉnh quyết định phân loại cấp độ dịch cấp tỉnh. 

- Xây dựng hướng dẫn chăm sóc sức khỏe các đối tượng F0, F1, F2 cho 

các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và cho người dân tại nhà; chỉ đạo Trung 

http://bandocovid.quangtri.gov.vn/
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tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, mỗi đơn vị thành lập một đường dây nóng 

với tổ tư vấn về chăm sóc sức khỏe người nhiễm bệnh Sar-Cov-2 cũng như 

những vấn đề liên quan cách ly tập trung, cách ly tại nhà. 

- Hàng tuần, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thực tế, khả năng phòng, 

chống dịch bệnh của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế để xác định, cập nhật cấp độ 

dịch đối với từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ra 

Quyết định công bố chuyển đổi cấp độ của tỉnh để làm cơ sở thực hiện. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trong phạm vi quản lý của ngành; 

- Chủ động phối hợp các địa phương, đơn vị tiếp nhận lại các cơ sở trường 

học đã được sử dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; lưu ý, phải 

thực hiện chặt chẽ việc tiêu độc, khử khuẩn, vệ sinh,... bảo đảm an toàn cho học 

sinh và giáo viên; 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, phụ huynh, 

học sinh nắm rõ, hiểu chắc, không hoang mang trước tình hình dịch bệnh Covid-

19 và phối hợp thực hiện tốt theo kế hoạch tổ chức dạy và học của tỉnh.  

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thẩm định, rà soát đánh giá kế 

hoạch phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2194/QĐ-BYT 

đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp tăng 

cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, 

chống dịch trong hoạt động sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng 

và triển khai kế hoạch sản xuất an toàn trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát các chỉ tiêu, kịch bản phát 

triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh thích ứng, linh hoạt trong điều kiện mới, làm 

nền tảng phát triển của năm 2022. 

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp 

tục nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tham mưu, đề 

xuất cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp. 

6. Sở Công Thương: 
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- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp 

tháo gỡ khó khăn, để doanh nghiệp, hoạt động phục hồi sản xuất, giao thương 

hàng hóa, phát triển kinh tế. 

- Thường xuyên kiểm tra, các Trung tâm thương mại, siêu thị trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm, đối với các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm, không tuân thủ đúng quy định. 

7. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch: 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các quy định về phòng, 

chống dịch theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, các cơ sở lưu trú, các hoạt động văn hóa thể thao 

và du lịch trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm, đối 

với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vi phạm, không tuân thủ đúng quy định. 

8. Sở Xây dựng: 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các quy định về phòng, 

chống dịch theo quy định của Bộ Xây dựng tùy theo cấp độ dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, các công trình, các 

hoạt động xây dựng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xử lý nghiêm, 

đối với các doanh nghiệp, công trình vi phạm, không tuân thủ đúng quy định. 

9. Sở Giao thông vận tải: 

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong công tác phối hợp giao thông vận tải 

liên tỉnh, liên khu vực đảm bảo thống nhất, thông suốt theo hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

- Có kế hoạch quản lý hoạt động vận tải, nhất là trên các tuyến giao thông 

cửa ngõ, huyết mạch, bến xe, bến tàu, các nhà xe, khu vực trạm dừng chân, bến 

bãi tập kết, vận chuyển hàng hóa. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện và người đi trên phương 

tiện vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

10. Sở Tài chính: 

- Tham mưu các giải pháp đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hiện đúng chủ 

trương cắt giảm chi phí thường xuyên để ưu tiên nguồn ngân sách và các nguồn 

lực hợp pháp khác thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

- Quản lý công tác mua sắm và thanh quyết toán trang thiết bị, thuốc, vật 

tư y tế, hóa chất, sinh phẩm,...theo đúng quy định hiện hành. 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ theo Kế hoạch đã đề ra. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người sử dụng lao động và người lao động kết nối thị trường lao động. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên 

địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp để hiểu rõ về các hành vi vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp xử lý, đồng 

thời kịp thời tuyên dương những việc làm tốt của các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

trong công tác phòng, chống dịch; 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong phòng, chống dịch;  

- Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát trên không gian mạng, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đưa 

thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

13. Sở Nội vụ: 

- Kịp thời hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, địa điểm, hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

- Theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh sơ, tổng kết Kế hoạch số 148/KH-

UBND, ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung phát động Phong 

trào thi đua đặc biệt "Quảng Trị đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19". 

14. Công an tỉnh: 

- Chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời các 

thông tin tố giác tội phạm; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, góp phần phục 

hồi, phát triển kinh tế. 

- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện công tác truy vết, công tác kết nối dữ 

liệu tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm covid-19. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kịp thời đề xuất các giải pháp quản 

lý phương tiện, người tham gia giao thông khi tỉnh chuyển cấp độ dịch bệnh. 

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 
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- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT 

ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở 

cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”, hạn chế tối đa việc lây nhiễm 

chéo trong khu cách ly tập trung do Quân sự quản lý. 

- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong đơn vị quân sự; sẵn 

sàng tham gia hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể: 

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với UBMT các cấp và UBND các cấp vận 

động nhân dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống 

dịch bệnh, vừa duy trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phát 

triển kinh tế. 

- Chủ động phối hợp với UBMT các cấp và UBND các cấp giải quyết có 

hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân, xã hội quan tâm; phát huy công 

tác tuyên truyền, vận động và giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

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

- Căn cứ quyết định cấp độ dịch của UBND tỉnh và kết quả đánh giá cấp 

độ dịch ở quy mô thôn, bản, khu phố, UBND huyện, thành phố công bố cấp độ 

dịch của huyện, xã/phường/thị trấn và thôn, bản/khu phố thuộc địa bàn quản lý. 

- Tổ chức áp dụng các biện pháp chuyên môn về y tế và các biện pháp 

hành chính do UBND tỉnh quy định phù hợp với cấp độ dịch của từng địa bàn 

quản lý. 

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. 

- Điều động, huy động công chức, viên chức tham gia kiểm soát chặt tại các điểm 

cách ly, phong tỏa, không để dịch bệnh trong khu vực phong tỏa lây ra cộng đồng. 

- Phối hợp ngành y tế và các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác 

cách ly phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường quản lý, giám sát các trường 

hợp cách ly tại nơi cư trú. Chấn chỉnh, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ 

Covid cộng đồng trên địa bàn. 

- Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho 

người dân. 

- Các địa phương chủ động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
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UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa 

phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp../. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ Quốc gia phòng, chống Covid-19; 

- BTV Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PCVP; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VXP,D. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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