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V/v trả lời kiến nghị đối với việc
dừng hoạt động một số dịch vụ
không thiết yếu
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tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện,
thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ kraoke,
massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.
Thời gian vừa qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
của tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo của tỉnh) nhận được một số đơn thư, ý kiến của đơn
vị kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh về
việc cho rằng không có sự công bằng trong việc tạm dừng hoạt động đối với các
loại hình dịch vụ trên trong khi một số cơ sở kinh doanh như quán nhậu, quán cà
phê vẫn được phép hoạt động.
Đối với các kiến nghị trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trả lời
như sau:
1. Căn cứ để tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu:
Việc cho tạm dừng hoạt động một số dịch vụ: karaoke, massage, quán bar,
vũ trường trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ làm ảnh hưởng đến
hoạt động kinh doanh, thu nhập của các doanh nghiệp và đời sống người lao động.
Do đó, trước khi quyết định vấn đề này, UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo
tỉnh đã phân tích tình hình, đánh giá, cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Thứ nhất: Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang phức tạp,
khó lường, trong đó Campuchia là nước có đường biên giới với tỉnh Gia Lai chưa
kiểm soát được dịch. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại Bắc
Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng
Nai, Tiền Giang...liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19; nhiều biến
chủng mới của Covid-19 xuất hiện với độc tính cao, lây lan nhanh và hầu hết ca
bệnh Covid-19 được Bộ Y tế công bố là các trường hợp lây nhiễm trong nước,
phát hiện trong cộng đồng, có trường hợp chưa xác định được F0, có trường hợp
F5 trở thành F0.
Tại Gia Lai, ngày 28/5/202 ghi nhận ca bệnh Covid-19 (bệnh nhân 6601)
tại huyện Kông Chro (bệnh nhân tại từ Hà Nội vào), UBND tỉnh đã ban hành
Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 28/5/2021 về thực hiện một số biện pháp cấp
bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến bệnh nhân 6601. Trong
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thời gian này, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp ủy, chính quyền,
của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp, cùng với sự hưởng ứng của cả hệ
thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân nên công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định và UBND tỉnh đã cho một số dịch vụ
được hoạt động kinh doanh trở lại.
Ngày 21/6/2021, tỉnh Gia Lai ghi nhận ca bệnh dương tính Covid-19 (bệnh
nhân 13486) tại huyện Chư Sê (bệnh nhân từ Bình Dương về). UBND tỉnh đã ban
hành Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 21/6/2021 về thực hiện một biện pháp cấp
bách để phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 13486.
Trong thời gian từ 31/5/2021 đến nay, công dân từ các vùng dịch, nhất là
thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đến tỉnh Gia Lai rất nhiều bằng các phương
tiện khác nhau, đây là những đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm Covid-19,
một trong số đó là 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang điều trị tại Khoa
Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Trước tình hình trên, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào tỉnh là rất cao nếu lơ
là, chủ quan không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Thứ hai: Việc cho tạm dừng hoạt động một số dịch vụ chưa thiết yếu căn
cứ trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế.
Mới đây nhất, theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của
Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và
các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19” thì tỉnh
Gia Lai có ca mắc Covid-19 (F0) xác định nguồn lây trong cộng đồng, đã được
Bộ Y tế xác nhận và cấp mã bệnh nhân Covid-19. Vì vậy, chiếu theo các yếu tố
dịch tễ cơ bản để xác định mức độ nguy cơ theo quy định thì được đánh giá là tỉnh
ở “Mức nguy cơ”.
Đối với các tỉnh ở “Mức nguy cơ” phải thực hiện các giải pháp, trong đó
có ghi rõ nội dung: “Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dễ bị lây nhiễm
như: vũ trường, karaoke, quán bar, mát xa,..”; đối với các quán ăn, cà phê, nhà
hàng,… là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không nằm trong đối tượng tạm dừng
hoạt động nên được phép hoạt động nhưng phải cam kết với chính quyền địa
phương và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Nếu không đảm bảo hoặc vi phạm
thì UBND cấp huyện, cấp xã sẽ xử lý, đình chỉ hoạt động.
Thứ 3: Đánh giá nguy cơ đối với các loại hình dịch vụ đang tạm dừng hoạt
động để phòng, chống dịch Covid-19:
- Các cơ sở này hoạt động trong không gian kín, mức độ thông gió và cường
độ luồng không khí kém, yếu tố tiếp xúc gần là không thể tránh khỏi và khó thực
hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên các cơ sở dịch vụ trên là nơi dễ lây nhiễm.
- Đối với các cơ sở kinh doanh Karaoke đa số đều sử dụng phòng cách âm,
điều hòa nhiệt độ, thông khí kém và sử dụng chung micro mà không có biện pháp
xử lý khử khuẩn là những yếu tố làm tăng khả năng lây nhiễm Covid-19.
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UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh rất chia sẻ khó khăn với các hộ kinh
doanh dịch vụ này, tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang
diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các biến chủng mới với khả năng lây lan nhanh
và có độc tính cao; bên cạnh đó, công dân từ các địa phương có dịch trở về tỉnh
tương đối nhiều khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng luôn thường
trực. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cộng đồng, xã hội và theo đúng quy định
của Ban Chỉ đạo Quốc Gia phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh buộc phải
đưa ra các biện pháp đáp ứng với tình hình dịch bệnh nên tạm thời chưa cho phép
các cơ sở này hoạt động trở lại.
Ban Chỉ đạo của tỉnh trả lời để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được
biết, chia sẻ, thông cảm, chung tay cùng các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh
thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Chỉ đạo của tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các
huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản này đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
karaoke, massage, quán bar, vũ trường; tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh
nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ chưa thiết yếu trên địa bàn hiểu, thông cảm,
cùng chia sẻ với tình hình chung của tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống dịch.
Khi tình hình dịch bệnh ổn định, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ xem
xét sớm cho các dịch vụ hoạt động trở lại./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai;
- Lưu: Sở Y tế.
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