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THÔNG BÁO 

Cho phép hoạt động trở lại đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tạm dừng một số 

loại hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 
 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc hoạt động trở một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, UBND huyện thông báo như sau: 

1. Cho phép hoạt động trở lại đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ từ 00 giờ 00 phút ngày 04/10/2021 gồm: 

a) Các cơ sở lưu trú (Nhà nghỉ, khách sạn, nhà nghỉ cộng đồng....), trừ các 
cơ sở được nhà nước trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

của huyện. Quy định hoạt động tối đa 50% công suất và chỉ được đón khách nội tỉnh; 
Đối với khách ngoại tỉnh do UBND huyện quy định. 

b) Các Nhà hàng tiệc cưới, các khu du lịch trên địa bàn huyện. Quy định 
hoạt động tối đa 50% công suất (Hạn chế tối đa mời khách ngoại tỉnh, trường hợp 

có khách ngoại tỉnh thì phải thực hiện khai báo với Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 huyện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định của huyện). 

c) Các hoạt động khác theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số Công văn số 2913/UBND-KGVX ngày 
12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
hàng hoá thiết yếu chưa quy định dừng hoạt động. 

2. Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động 
cho đến khi có thông báo 

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh gồm: Vận 
chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh; vận chuyển khách bằng xe taxi, xe hợp 

đồng từ Sơn La đi các tỉnh, thành phố và ngược lại (Trừ trường hợp đặc biệt vì lý 
do công vụ, xe vận chuyển công dân thuộc diện cách ly, các trường hợp được Bộ 

Giao thông vận tải quy định) và các hoạt động khác không nêu tại Mục 1-Thông 
báo này. 
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3. Giao Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.  
Trường hợp phát hiện vi phạm, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật và báo 
cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh 

đảm bảo theo quy định. 

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

5. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở 

lại thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và 
hướng dẫn của cơ quan y tế (Như: thực hiện 5K, số người tại mỗi điểm theo quy 

định, yêu cầu bắt buộc cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin quản lý người vào, ra 
để phục vụ công tác truy vết của cơ quan y tế khi có ca mắc Covid-19 tại cơ sở); 

Bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị cần thiết để phòng, chống dịch theo 
khuyến cáo của cơ quan y tế; Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các 

biện pháp hạn chế di chuyển, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, 
giảm mức độ tập trung đông người; tổ chức quản lý việc đưa đón người lao động, 

học sinh (nếu có) đến nơi làm việc, các trường học đảm bảo ngăn ngừa rủi ro lây 
nhiễm dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc, giữ khoảng cách, 
đeo khẩu trang,..., theo đúng quy định. Các trường hợp không đảm bảo quy định 

thì quyết định tạm dừng các hoạt động. 

6. Giao Trung tâm Truyền thông-Văn hóa: Thông báo trên hệ thống phát 

thanh của huyện để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và nhân dân trên địa bàn 
biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ huyện; 
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn; 
- Các đơn vị trường học trên địa bàn; 
- Các đơn vị LLVT trên địa bàn; 
- UBND các xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Tòng Thị Kiên 
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