
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
V/v cho phép nới lỏng một số  

hoạt động trong phòng, chống dịch 

Covid-19 

Lào Cai, ngày        tháng 9 năm 2021  

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  

- Báo Lào Cai;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Với sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh, sau một thời gian triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-

19, đến nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau:  

Từ 5h00’ ngày 20/9/2021 các phòng tập gym, yoga, thể dục, thể thao, dạy múa, 

bể bơi được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch 

như: Đo thân nhiệt người đến tập; chia các ca tập để hạn chế đông người, trong một 

thời điểm không được tập trung quá 20 người; khoảng cách ít nhất 1m giữa những 

người tập; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn thiết bị máy móc, dụng cụ hỗ trợ người 

tập; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 

2 lần (khi đến và trước khi về).  

Đối với các dịch vụ nêu trên, chủ cơ sở phải tạo mã QR-code và yêu cầu khách 

đến bắt buộc phải khai báo y tế điện tử, check mã QR-code. Nếu không thực hiện đúng 

các quy định, để xảy ra hậu quả liên quan đến dịch Covid-19, chủ cơ sở hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 

4319/UBND-VX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT: TU, UBND Tỉnh; 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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