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QUYẾT ĐỊNH  

Điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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 y tế, cưỡng chế cách ly y tế và phòng, 

chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch truyền nhiễm COVID-19 tại Việt Nam; 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ vào Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 

ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 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 ''; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021, 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 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” trong hoạt động văn hóa, 

thể thao và du lịch; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

227/TTr-SVHTTDL, ngày 8  tháng 11 năm 2021, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cụ thể như sau: 

Tại điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

10 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi là: 

“Các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ lưu trú (trừ karaoke, massage), các sân golf, sân tập golf, dịch vụ Spa - chăm 

sóc sắc đẹp, gội đầu, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước 

ngoài được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nguyên tắc 5K trong công tác 

phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có cấp độ 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải 

tiêm đủ liều vắc xin phòng dịch COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện 

tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có 

thẩm quền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh 

covid-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh (có giấy xác nhận ra 

viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19). Đồng thời khách du lịch phải có kết 

quả xét nghiệm âm tính SARS-COVID-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng 

nguyên hoặc Realtime - RT - PCR (trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu). 

Nay điểu chỉnh thành: “Các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (trừ karaoke, massage), các sân golf, sân tập 

golf, dịch vụ Spa - chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, hoạt động kinh doanh trò chơi có 

thưởng cho người nước ngoài được phép hoạt động nhưng phải thực hiện 

nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Bộ 

Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có cấp 

độ 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vắc xin phòng dịch COVID-19 (thẻ xanh 

trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc 

xin của cơ quan có thẩm quền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) 

hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh (có 

giấy xác nhận ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).” 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 

2021 về việc Đính chính điểm e Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống 

Covid-19 tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các cơ 

quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh 

nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như điều 2; 

- CVNCTH; 

- Lưu VT, VX1 (Tr      b). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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