
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với 02 huyện: Lục Nam, Yên Thế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện 

pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 

81B/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng 

cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 18/5/2021, quyết định số 550/QĐ-

UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế,                                    

Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh 

Bắc Giang và Bắc Ninh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế Bắc Giang tại Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 06/62021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo 

tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 

02 huyện: Lục Nam, Yên Thế kể từ hồi 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2021 cho đến khi 

có thông báo mới. Việc thực hiện giãn cách xã hội gồm các nội dung chính như sau: 

1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 

phòng; không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; 
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yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm 

công cộng. 

2. Dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm 

công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

3. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cụ thể: nhà hàng 

ăn uống, khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke, quán bar, quán games, internet, 

phòng tập thể thao (gym, yoga, …) 

4. Việc hiếu được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người, khuyến khích 

nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.  

5. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác. Dừng các 

hoạt động giao thông công cộng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. 

6. Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch, nghiêm túc tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ 

mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch 

của các cơ quan chức năng và cộng đồng.  

7. Giao cho Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện Lục Nam, Yên Thế chỉ 

đạo thiết lập lại các chốt kiểm soát kể từ trước 12 giờ 00 phút ngày 07/6/2021; tuần 

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Công Thương tiếp tục phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn duy trì sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.  

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện Lục Nam, Yên Thế chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý 

theo quy định.  

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./ 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chính phủ;  

- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;        (báo cáo) 

- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19;  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang; 

- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương; 

- Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;  

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;  

- Các ban, cơ quan của HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh;  

- Thành viên BCĐ và thường trực BCĐ tỉnh; 

- Cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh;  

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;  

- Lưu: VT, KGVX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

 
Mai Sơn 
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