
PHỤ LỤC 

BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH 

Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

I. Các biện pháp hành chính đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp 

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời  

a) Hội họp, tập huấn, hội 

thảo; hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể 

thao; hội chợ, triển lãm 

Hoạt động không hạn 

chế số người. Người 

tham gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K 

- Hội họp, các sự kiện 

tập trung,..:  

+ Nếu chưa tiêm đủ liều 

vắc xin: dưới 50 người 

trong 1 phòng, dưới 80 

người ngoài trời và bảo 

đảm giãn cách.  

+ Nếu đã tiêm đủ liều 

vắc xin hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng: dưới 100 người 

trong 1 phòng, dưới 120 

người ngoài trời và đảm 

bảo giãn cách. 

- Người tham gia phải 

tuân thủ nghiêm 5K.  

- Khuyến khích các hình 

thức hội họp, tập huấn 

trực tuyến. Nếu bắt 

buộc phải tổ chức thì 

tập trung dưới 30 người 

trong 1 phòng, dưới 50 

người ngoài trời (nếu 

chưa tiêm đủ liều vắc 

xin) và đảm bảo giãn 

cách.  

Nếu đã tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng: từ 30-50 người 

trong 1 phòng, dưới 80 

người ngoài trời và đảm 

bảo giãn cách. 

- Hội chợ, triển lãm: 

giảm 50% số lượng đại 

biểu, khách mời dự theo 

kế hoạch được phê 

Không tổ chức 
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duyệt, không mời khách 

từ các địa phương khác.  

- Lễ hội: chỉ tổ chức 

phần nghi lễ, không mời 

khách tham dự, không 

tổ chức các hoạt động 

hội. 

- Người tham gia phải 

tuân thủ nghiêm 5K. 

b) Đám  tang 

 

- Thực hiện theo Quyết 

định số 2232/QĐ-

BCĐQG ngày 

29/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về việc 

hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 tại 

lễ tang. Thực hiện 

nghiêm 5K.  

- Thời gian tổ chức lễ 

tang không quá 48 giờ 

kể từ khi tử vong. 

Đối với người mắc bệnh 

truyền nhiễm hoặc bị 

nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm 

A (theo quy định của 

- Thực hiện theo Quyết 

định số 2232/QĐ-

BCĐQG. Thực hiện 

nghiêm 5K. 

Số người tham dự cùng 

thời điểm không quá 30 

người (trừ lực lượng 

phục vụ mai táng).  

- Thời gian tổ chức lễ 

tang không quá 48 giờ 

kể từ khi tử vong.  

Đối với người mắc bệnh 

truyền nhiễm hoặc bị 

nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm A (theo quy định 

của Luật Phòng, chống 

- Thực hiện theo Quyết 

định số 2232/QĐ-

BCĐQG. Thực hiện 

nghiêm 5K. 

Số  người tham dự cùng 

thời điểm không quá 20 

người (trừ lực lượng 

phục vụ mai táng).  

- Thời gian tổ chức lễ 

tang không quá 36 giờ 

kể từ khi tử vong.  

Đối với người mắc bệnh 

truyền nhiễm hoặc bị 

nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm A (theo quy định 

của Luật Phòng, chống 

- Thực hiện theo Quyết 

định số 2232/QĐ-

BCĐQG. Thực hiện 

nghiêm 5K. 

Số  người tham dự cùng 

thời điểm không quá 10 

người (trừ lực lượng 

phục vụ mai táng). 

- Thời gian tổ chức lễ 

tang không quá 24 giờ 

kể từ khi tử vong.  

Đối với người mắc bệnh 

truyền nhiễm hoặc bị 

nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm A (theo quy định 

của Luật Phòng, chống 
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Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm) tử vong thì 

tổ chức mai táng trong 

thời hạn 24 giờ. 

Đối với người tử vong do 

Covid-19 thì phải hỏa 

táng ngay sau khi tử vong 

hoặc mai táng ngay sau 

khi tử vong (chỉ thực hiện 

mai táng đối với trường 

hợp quy định tại Công 

văn số 7101/BYT-MT 

ngày 27/8/2021 của Bộ Y 

tế). 

bệnh truyền nhiễm) tử 

vong thì tổ chức mai 

táng trong thời hạn 24 

giờ. 

Đối với người tử vong do 

Covid-19 thì phải hỏa 

táng ngay sau khi tử 

vong hoặc mai táng ngay 

sau khi tử vong (chỉ thực 

hiện mai táng đối với 

trường hợp quy định tại 

Công văn số 7101/BYT-

MT ngày 27/8/2021 của 

Bộ Y tế). 

- Địa điểm tổ chức lễ 

tang đảm bảo thông 

thoáng, tăng cường 

không khí, hạn chế sử 

dụng điều hòa. 

 

bệnh truyền nhiễm) tử 

vong thì tổ chức mai 

táng trong thời hạn 24 

giờ. 

Đối với người tử vong 

do Covid-19 thì phải hỏa 

táng ngay sau khi tử 

vong hoặc mai táng ngay 

sau khi tử vong (chỉ thực 

hiện mai táng đối với 

trường hợp quy định tại 

Công văn số 7101/BYT-

MT ngày 27/8/2021 của 

Bộ Y tế). 

- Địa điểm tổ chức lễ 

tang đảm bảo thông 

thoáng, tăng cường 

không khí, hạn chế sử 

dụng điều hòa; đảm bảo 

khoảng cách và phải 

được cơ quan y tế tại 

nơi tổ chức giám sát 

nghiêm ngặt. 

bệnh truyền nhiễm) tử 

vong thì tổ chức mai 

táng trong thời hạn 12 

giờ. 

Đối với người tử vong do 

Covid-19 thì phải hỏa 

táng ngay sau khi tử 

vong hoặc mai táng ngay 

sau khi tử vong (chỉ thực 

hiện mai táng đối với 

trường hợp quy định tại 

Công văn số 7101/BYT-

MT ngày 27/8/2021 của 

Bộ Y tế). 

- Địa điểm tổ chức lễ 

tang đảm bảo thông 

thoáng, tăng cường 

không khí, hạn chế sử 

dụng điều hòa; đảm bảo 

khoảng cách và phải 

được cơ quan y tế tại 

nơi tổ chức giám sát 

nghiêm ngặt. 

c) Đám cưới Được tổ chức, tuân thủ 

nghiêm 5K. 

Được tổ chức, nhưng 

không quá 50 người 

trong cùng một thời 

Được tổ chức, nhưng 

không quá 30 người 

trong cùng một thời 

Không tổ chức 
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điểm, tuân thủ nghiêm 

5K.  

điểm, tuân thủ nghiêm 

5K.  

2. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh  

2.1. Vận tải hàng hóa 

a) Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ, đường thủy 

nội địa. 

 

Hoạt động bình thường, 

nhưng chủ phương tiện 

phải đảm bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động bình thường, 

nhưng chủ phương tiện 

phải đảm bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động bình thường, 

nhưng chủ phương tiện 

phải đảm bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động bình thường, 

nhưng chủ phương tiện 

phải đảm bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

b) Người vận chuyển 

hàng hóa bằng xe máy sử 

dụng công nghệ có đăng 

ký (bao gồm nhân viên 

của doanh nghiệp bưu 

chính viễn thông) 

Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động, nhưng bố trí 

không quá 50% trên 

tổng số nhân viên tham 

gia vận chuyển hàng 

hóa. 

2.2. Hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa 

 Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Đường bộ: 

+ Đối với vận tải hành 

khách bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định nội tỉnh; 

xe buýt, taxi, hợp đồng, 

du lịch, vận chuyển học 

sinh, sinh viên: phải 

đảm bảo theo nguyên 

tắc không vượt quá 50% 

- Tạm ngừng hoạt động 

vận chuyển hành khách 

liên tỉnh, nội tỉnh bằng 

đường bộ, đường thủy 

nội địa. 

- Chỉ cho phép xe taxi 

hoạt động, nhưng không 

vượt quá 20% tổng số 

phương tiện của đơn vị, 
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tổng số phương tiện của 

đơn vị, có giãn cách chỗ 

trên phương tiện và 

không vượt quá 50% số 

chỗ ngồi trên phương 

tiện (không áp dụng 

giãn cách đối với xe 

giường nằm). 

+ Đối với vận tải hành 

khách bằng xe ô tô theo 

tuyến cố định liên tỉnh 

(bao gồm cả xe buýt có 

hành trình từ hai tỉnh trở 

lên): hoạt động tối đa 

không vượt quá 50% số 

chuyến theo lưu lượng 

đã được Sở Giao thông 

vận tải công bố (số 

chuyến/tháng), có giãn 

cách chỗ trên phương 

tiện và không vượt quá 

50% số chỗ ngồi trên 

phương tiện (không áp 

dụng giãn cách đối với 

xe giường nằm). 

- Đường thủy nội địa:  

có giãn cách chỗ trên 

phương tiện và không 

vượt quá 50% số chỗ 

ngồi trên phương tiện. 
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Vận tải hành khách nội 

tỉnh, liên tỉnh: hoạt 

động đảm bảo theo 

nguyên tắc không vượt 

quá 50% số người được 

phép chở trên phương 

tiện. 

2.3. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy (xe ôm) 

 Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải 

Hoạt động, nhưng chủ 

phương tiện phải đảm 

bảo yêu cầu 

phòng,chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Ngừng hoạt động Ngừng hoạt động 

3. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

3.1. Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng 

 Được hoạt động nhưng 

phải triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch 

Covid-19; thực hiện xét 

nghiệm định kỳ theo 

Quyết định số 

4800/QĐ-BYTngày 

12/10/2021 của Bộ Y tế 

và quy định về tần suất, 

tỷ lệ xét nghiệm của địa 

Được hoạt động nhưng 

phải triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch 

Covid-19; thực hiện xét 

nghiệm định kỳ theo 

Quyết định số 4800/QĐ-

BYT ngày 12/10/2021 

của Bộ Y tếvà quy định 

về tần suất, tỷ lệ xét 

nghiệm của địa phương 

Được hoạt động nhưng 

phải triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch 

Covid-19; thực hiện xét 

nghiệm định kỳ theo 

Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ Y tế 

và quy định về tần suất, 

tỷ lệ xét nghiệm của địa 

Được hoạt động nhưng 

phải triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch 

Covid-19; thực hiện xét 

nghiệm định kỳ theo 

Quyết định số  

4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ Y tế 

và quy định về tần suất, 

tỷ lệ xét nghiệm của địa 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

phương theo Công văn 

số 9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ Y tế 

theoCông văn số 

9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ Y tế. 

phương theo Công văn 

số 9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ Y tế 

phương theo Công văn 

số 9472/BYT-MT ngày 

08/11/2021 của Bộ Y tế 

3.2. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống 

a) Trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện ích 

 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 5K. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 50% công suất; 

phải đảm bảo kiểm soát 

mật độ người tham gia 

tại địa điểm kinh doanh 

trong cùng một thời 

điểm. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 30% công suất; 

người quản lý và nhân 

viên phải được tiêm ít 

nhất 01 liều vắc xin 

phòng Covid-19 đã qua 

14 ngày hoặc F0 đã điều 

trị khỏi bệnh không quá 

6 tháng. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 20% công suất; 

người quản lý, nhân 

viên và khách hàng phải 

được tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã điều trị 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng. 
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b) Chợ đầu mối, chợ 

truyền thống 

 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai phòng, chống 

dịch, người tham gia 

phải tuân thủ 5K. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K.Người lao 

động (nhân viên đơn vị 

quản lý chợ, tiểu 

thương, người làm việc 

tại chợ), khách hàng 

không quá 50% công 

suất bình thường. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K, nhưng số 

lượng không quá 30% 

công suất bình thường. 

Người mua, bán phải 

được tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã điều trị 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng. 

Được phép hoạt động 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, người tham 

gia phải tuân thủ 

nghiêm 5K, nhưng số 

lượng không quá 20% 

công suất bình thường. 

Người mua, bán phải 

được tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã điều trị 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng. 

c) Chợ cá, cảng cá 

 

Được phép hoạt động. 

Ban Quản lý chợ có kế 

hoạch được UBND cấp 

huyện phê duyệt và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các hoạt động đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Được phép hoạt động. 

Ban Quản lý chợ có kế 

hoạch được UBND cấp 

huyện phê duyệt và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các hoạt động đảm 

bảo phòng, chống dịch 

Covid-19. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 50% công suất. 

Người quản lý và nhân 

Được phép hoạt động. 

Ban Quản lý chợ có kế 

hoạch được UBND cấp 

huyện phê duyệt và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các hoạt động đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 30% công suất. 

Người quản lý và nhân 

Được phép hoạt động. 

Ban Quản lý chợ có kế 

hoạch được UBND cấp 

huyện phê duyệt và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các hoạt động đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19. Số lượng 

người mua, bán trong 

cùng thời điểm không 

quá 20% công suất. 

Người quản lý và nhân 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

viên phải được tiêm ít 

nhất 01 liều vắc xin 

phòng Covid-19 đã qua 

14 ngày hoặc F0 đã điều 

trị khỏi bệnh không quá 

6 tháng. 

viên phải được tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

Covid-19 hoặc F0 đã 

điều trị khỏi bệnh không 

quá 6 tháng. 

viên phải được tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

Covid-19 hoặc F0 đã 

điều trị khỏi bệnh không 

quá 6 tháng. 

3.3. Nhà hàng, quán ăn, quán giải khát 

 Được phép hoạt động, 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K. 

Được phép hoạt động, 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K; người mua, 

bán, người phục vụ, 

người đến ăn phải được 

tiêm ít nhất 01 liều vắc 

xin đã qua 14 ngày hoặc 

F0 đã điều trị khỏi bệnh 

không quá 6 tháng.  

Tối đa phục vụ không 

quá 50% công suất; 

thực hiện giãn cách, bố 

trí chỗ ngồi phù hợp 

đảm bảo giãn cách; 

khoảng cách giữa bàn 

Được phép hoạt động, 

nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K; người mua, 

bán, người phục vụ, 

người đến ăn phải được 

tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc F0 đã điều trị khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng. 

Tối đa phục vụ không 

quá 30% công suất; 

thực hiện giãn cách, bố 

trí chỗ ngồi phù hợp 

đảm bảo giãn cách; 

khoảng cách giữa bàn 

Ngừng hoạt động 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

với bàn tối thiểu 02 mét 

hoặc có vách ngăn. 

Khuyến khích bán 

mang về. 

 

với bàn tối thiểu 02 mét 

hoặc có vách ngăn. 

Khuyến khích bán mang 

về. 

 

3.4. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao  

a) Đối với vũ trường, 

karaoke, mát xa, quán 

bar, xông hơi, internet, 

trò chơi điện tử, câu lạc 

bộ khiêu vũ, các tụ điểm 

hát với nhau, câu lạc bộ 

bida 

Karaoke, vũ trường, các 

hoạt động tương tự như 

vũ trường; câu lạc bộ 

khiêu vũ, các tụ điểm 

hát với nhau: được hoạt 

động, tiếp nhận khách 

tối đa 50% công suất 

hoặc khả năng tiếp nhận 

(tính bằng số lượng 

người tối đa trong cùng 

một thời điểm khi đứng 

cách nhau 02 mét); 

người tham gia phải đáp 

ứng điều kiện đã tiêm ít 

nhất 01 liều vắc-xin 

phòng Covid-19 đã qua 

14 ngày hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 tháng, 

hoặc có giấy xét nghiệm 

âm tính với Covid-19 

Tiếp tục tạm ngừng 

hoạt động cho đến khi 

có thông báo mới. 

 

 

Ngừng hoạt động Ngừng hoạt động 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

theo quy định của ngành 

Y tế. 

b) Đối với phòng tập thể 

hình, yoga, hồ bơi, bóng 

đá, bóng chuyền… 

 

Được phép hoạt động. 

Người tham gia phải 

đáp ứng điều kiện đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc-

xin phòng Covid-19 đã 

qua 14 ngày hoặc F0 đã 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với 

Covid-19 theo quy định 

của ngành Ytế. 

Được phép hoạt động. 

Người tham gia phải 

đáp ứng điều kiện đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc-

xin phòng Covid-19 đã 

qua 14 ngày hoặc F0 đã 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với 

Covid-19 theo quy định 

của ngành Ytế; nhưng 

đối với phòng tập thể 

hình và hồ bơi, số 

người tham gia cùng 

thời điểm không quá 20 

người. 

Ngừng hoạt động Ngừng hoạt động 

c) Làm tóc, cắt tóc, làm 

đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, 

vật lý trị liệu… 

 

 

Được phép hoạt động. 

Chủ cơ sở có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các hoạt động 

đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19. Người 

tham gia đã tiêm đủ liều 

vắc xin hoặc đã khỏi 

Được phép hoạt động. 

Chủ cơ sở có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm 

triển khai các biện pháp 

đảm bảo phòng, chống 

dịch Covid-19. Số 

người tham gia cùng 

thời điểm không quá 

Ngừng hoạt động Ngừng hoạt động 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

bệnh Covid không quá 6 

tháng. 

50% công suất; người 

tham gia đã tiêm đủ liều 

vắc xin hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng.  

3.5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo 

 Được phép hoạt động và 

tuân thủ 5K. 

Được phép hoạt động, 

nhưng phải tiêm đủ liều 

vắc xin và tuân thủ 5K. 

Ngừng hoạt động Ngừng hoạt động 

4. Hoạt động giáo dục, đào tạo  

 Tổ chức học trực tiếp 

tùy theo tình hình thực 

tế của từng địa phương 

và từng cấp học; đảm 

bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Bộ Y tế. 

- Theo hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Chuyển dần từ hình 

thức học trực tuyến 

sang hình thức học trực 

tiếp, tùy theo tình hình 

thực tế địa phương. 

Theo hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Theo hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

5. Hoạt động cơ quan, công sở 

 Hoạt động bình thường. 

Nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 theo Công văn 

số 6666/BYT-MT ngày 

Hoạt động bình thường. 

Nhưng phải có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp 

đảmbảo phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Công 

văn số6666/BYT-MT 

Hoạt động, nhưng phải 

có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các biện pháp đảm bảo 

phòng chống dịch 

Covid-19 theo Công 

văn số 6666/BYT-MT 

- Hoạt động,nhưng giảm 

số người làm việc còn 

10% và phải đảm bảo 

công tác phòng chống 

dịch Covid-19 theo quy 

định. 

- 50% số người làm việc 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

16/8/2021 của Bộ Y tế ngày 16/8/2021 của Bộ 

Y tế 

ngày 16/8/2021 của Bộ 

Y tế; đồng thời: 

- Giảm số người làm 

việc tại cơ quan, công 

sở (20-30%); tăng 

cường làm việc trực 

tuyến. 

- 100% số người làm 

việc nếu đã tiêm đủ liều 

vắc xin hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng. 

nếu đã tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 tháng.  

 

 

 

6. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự 

 Cho phép mở lại các 

nghi lễ tôn giáo, hoạt 

động có tập trung đông 

người tại các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

Có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ; tuân 

thủ nghiêm 5K. 

Cho phép hoạt động, 

tuân thủ nghiêm 5K, 

nhưng không quá 20 

người trong cùng một 

thời điểm và phải được 

các cơ quan y tế giám 

sát chặt chẽ, phải hạn 

chế tổ chức ăn uống.  

Được hoạt động từ 20-

50 ngườinếu đã tiêm đủ 

liều vắc xin hoặc F0 đã 

điều trị khỏi bệnh 

không quá 6 tháng. 

Cho phép hoạt động, 

tuân thủ nghiêm 5K, 

nhưng không quá 10 

người trong cùng một 

thời điểm và phải được 

các cơ quan y tế giám 

sát chặt chẽ, phải hạn 

chế tổ chức ăn uống.  

Được hoạt động từ 10-

30 ngườinếu đã tiêm đủ 

liều vắc xin hoặc F0 đã 

điều trị khỏi bệnh không 

quá 6 tháng.  

Ngừng hoạt động 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

Có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ. 

Có kế hoạch và chịu 

trách nhiệm triển khai 

các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ. 

7. Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao  

7.1. Cơ sở nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, 

điểm tham quan du lịch 

 

Được phép hoạt động. 

Phải có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K. 

Được phép hoạt động. 

Phải có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K, nhưng 

không quá 50% công 

suất. 

Được phép hoạt động. 

Phải có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch 

Covid-19; tuân thủ 

nghiêm 5K. 

Hoạt động tham quan 

tại khu, điểm du lịch, sự 

kiện tập trung trong nhà 

và các chương trình du 

lịch theo nhóm dưới 25 

người nếu đã được tiêm 

đủ liều vắc xin hoặc F0 

đã điều trị khỏi bệnh 

không quá 6 tháng. 

- Dừng các hoạt động, 

chương trình tham quan 

tại khu, điểm du lịch; 

dừng tổ chức sự kiện tập 

trung trong nhà trên 20 

người.  

- Cơ sở lưu trú du lịch, 

dịch vụ ăn uống trong 

cơ sở kinh doanh du lịch 

được hoạt động không 

quá 30% công suất tại 

cùng một thời điểm; 

phương tiện đưa đón 

khách không sử dụng 

quá 50% số ghế; không 

tổ chức các dịch vụ có 

nguy cơ lây nhiễm cao. 

- Các cơ sở lưu trú du 

lịch tiếp nhận khách 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

cách ly theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền 

phải thực hiện đầy đủ 

các yêu cầu phòng, 

chống dịch của  cơ quan 

y tế địa phương. 

- Các cơ sở lưu trú du 

lịch đang phục vụ khách 

có công suất trên 30% 

thì không đón khách 

mới. 

7.2. Bảo tàng, triển lãm, 

thư viện, rạp chiếu 

phim; cơ sở, địa điểm 

biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục, thể thao 

 

Được phép hoạt động. 

Phải có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K. 

Được phép hoạt động. 

Phải có kế hoạch và 

chịu trách nhiệm triển 

khai các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch 

Covid-19, tuân thủ 

nghiêm 5K.  

Hoạt động không quá 

50% công suất. Nhân 

viên và người lao động 

phải được tiêm đủ liều 

vắc xin đã qua 14 ngày 

hoặc F0 đã điều trị khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng. 

-Đối với hoạt động của 

thư viện; rạp chiếu 

phim; cơ sở, địa điểm 

biểu diễn văn hóa, nghệ 

thuật:đượchoạt động tối 

đa 30% công suất; thực 

hiện các biện pháp khử 

khuẩn định kỳ theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; 

có bảng nội quy hướng 

dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Đối với hoạt động của 

các di tích, bảo tàng: 

- Ngừng hoạt động.  

- Riêng hoạt động tập 

huấn, đào tạo vận động 

viên: được thực hiện, 

nhưng cách ly tập trung 

7 ngày; theo dõi sức 

khỏe trong vòng 7 ngày 

kể từ ngày đến tập trung 

tại cơ sở huấn luyện; có 

kết quả xét nghiệm 

Covid-19 âm tính bằng 

phương pháp RT-PCR 

trong vòng 72 giờ trước 

khi đến tập trung tại cơ 

sở huấn luyện; không ra 



Biện pháp Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

Đối với các hội thi, hội 

diễn, hội thao, các giải 

thể thao truyền thống: 

không hoạt động. 

được hoạt động, nhưng 

chỉ đón tiếp, phục vụ 

các đoàn tham quan 

không quá 10 

người/đoàn; thực hiện 

các biện pháp khử 

khuẩn định kỳ theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; 

có bảng nội quy hướng 

dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Người hướng 

dẫn, thuyết minh tham 

quan đã tiêm ít nhất 01 

liều vắc-xin phòng 

Covid-19 đã qua 14 

ngày hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 

tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với 

Covid-19 theo quy định 

của ngành Y tế. 

- Hoạt động tập luyện 

thể dục thể thao ngoài 

trời: được hoạt động, 

nhưng tập luyện không 

khỏi cơ sở huấn luyện 

trong quá trình tham gia 

huấn luyện. 
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quá 20 người trong cùng 

một thời điểm; đảm bảo 

giãn cách 02m, duy trì 

mật độ tập luyện tối 

thiểu là 6m2/người; tuân 

thủ nguyên tắc một 

chiều trong tập luyện. 

Người hướng dẫn, 

người đứng ra tổ chức 

hoạt động tập luyện thể 

dục thể thao ngoài trời 

đáp ứng điều kiện đã 

tiêm ít nhất 01 liều vắc-

xin phòng Covid-19 đã 

qua 14 ngày hoặc F0 đã 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với 

Covid-19 theo quy định 

của ngành Y tế. Người 

tham gia tập luyện chủ 

động các biện pháp vệ 

sinh, sát khuẩn bề mặt 

đối với các trang, thiết 

bị tập luyện. 

- Hoạt động tập luyện 
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thể dục thể thao trong 

nhà: được hoạt động tối 

đa 30% công 

suất/phòng tập. Dừng 

hoạt động đối với các 

phòng tập có thiết kế 

khép kín, không có điều 

kiện thông gió. Người 

hướng dẫn tập luyện và 

người tham hoạt động 

tập luyện đáp ứng điều 

kiện đã tiêm đủ liều 

vắc-xin phòngCovid-19 

hoặc F0 đã khỏi bệnh 

không quá 6 tháng, hoặc 

có giấy xét nghiệm âm 

tính với Covid-19 theo 

quy định của ngành Y 

tế. Cơ sở cung ứng dịch 

vụ có trách nhiệm thực 

hiện biện pháp khử 

khuẩn hàng tuần; thực 

hiện vệ sinh, sát khuẩn 

trang thiết bị hàng ngày. 

- Hoạt động thi đấu thể 

dục thể thao: chỉ tổ chức 
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các giải thi đấu thể thao 

cấp tỉnh có quy mô nhỏ; 

các giải thể thao quần 

chúng chỉ được tổ chức 

ngoài trời, trong không 

gian thoáng. Vận động 

viên, người tham gia thi 

đấu, người tham gia tổ 

chức, phục vụ giải đấu, 

khán giả phải đáp ứng 

các điều kiện đã tiêm ít 

nhất 01 liều vắc-xin 

ngừa Covid-19 đã qua 

14 ngày hoặc F0 đã 

khỏi bệnh không quá 6 

tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với 

Covid-19 trong thời 

gian tối đa là 72 giờ 

trước khi giải khai mạc. 

Đối với các giải thể thao 

có lượng khán giả lớn 

như thi đấu bóng đá, 

duy trì công suất khán 

đài tối đa là 30% hoặc áp 

dụng hình thức thi đấu 
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không có khán giả. 

- Hoạt động tập huấn, 

đào tạo vận động viên: 

Vận động viên, huấn 

luyện viên, cán bộ 

chuyên môn, nhân viên 

phục vụ theo dõi sức 

khỏe trong vòng 14 ngày 

kể từ ngày đến tập trung 

tại cơ sở huấn luyện; có 

kết quả xét nghiệm 

Covid-19 âm tính bằng 

phương pháp RT-PCR 

trước khi đến tập trung 

tại cơ sở huấn luyện 

(nếu chưa tiêm đủ liều 

vắc xin); không ra khỏi 

cơ sở huấn luyện trong 

quá trình tham gia huấn 

luyện. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin 

8.1. Cập nhật thông tin 

về tiêm chủng vắc xin, 

kết quả xét nghiệm 

Covid-19 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ 
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8.2. Quản lý thông tin 

người vào/ra địa điểm 

công cộng, sử dụng 

phương tiện giao thông 

công cộng, các địa điểm 

sản xuất, kinh doanh, sự 

kiện đông người bằng 

mã QR 

 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ. Chủ cơ sở, 

địa điểm kinh doanh có 

trách nhiệm tạo mã QR 

địa điểm trên ứng dụng 

VNEID, in dán mã QR 

và yêu cầu người lao 

động, khách hàng quét 

mã khi vào/ra cơ sở, địa 

điểm kinh doanh để 

quản lý thông tin. 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ. Chủ cơ sở, 

địa điểm kinh doanh có 

trách nhiệm tạo mã QR 

địa điểm trên ứng dụng 

VNEID, in dán mã QR 

và yêu cầu người lao 

động, khách hàng quét 

mã khi vào/ra cơ sở, địa 

điểm kinh doanh để 

quản lý thông tin. 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ. Chủ cơ sở, 

địa điểm kinh doanh có 

trách nhiệm tạo mã QR 

địa điểm trên ứng dụng 

VNEID, in dán mã QR 

và yêu cầu người lao 

động, khách hàng quét 

mã khi vào/ra cơ sở, địa 

điểm kinh doanh để 

quản lý thông tin. 

Áp dụng, thực hiện kịp 

thời, đầy đủ. Chủ cơ sở, 

địa điểm kinh doanh có 

trách nhiệm tạo mã QR 

địa điểm trên ứng dụng 

VNEID, in dán mã QR 

và yêu cầu người lao 

động, khách hàng quét 

mã khi vào/ra cơ sở, địa 

điểm kinh doanh để 

quản lý thông tin. 

II. Đối với cá nhân, người dân 

1. Tuân thủ 5 K 

Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách xa ít nhất 

02 mét, Không tụ tập, 

Khai báo y tế. 

Áp dụng Áp  dụng Áp dụng Áp dụng 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin để 

khai báo y tế, đăng ký tiêm 

chủng vắc xin, khám chữa 

bệnh (nếu có điện thoại 

thông minh). Sử dụng mã 

QR theo quy định của Bộ 

Ytế, Bộ Thông tin & 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 
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Truyền thông, Bộ Công 

an. 

3. Đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau 

- Đối với trường hợp đến/về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ 

định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 thì phải có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính còn giá trị trong 

vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. 

- Người dân phải tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến/về ngay khi đến/về địa phương 

theo quy định.  

3.1. Đi lại liên tỉnh từ các 

địa bàn dịch cấp độ 1, 

cấp độ 2 (không thuộc 

các địa phương theo quy 

định tại Công điện số 

1700/CĐ-BYT ngày 

25/10/2021 của Bộ Y tế) 

Không hạn chế Không hạn chế   

3.2. Đi lại liên tỉnh từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và các địa phương theo quy định tại Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 

25/10/2021 của Bộ Y tế Thực hiện việc rà soát tất cả những người đến/về từ các địa phương có số ca mắc cao như đã nêu tại Công 

điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, 

nhất là những điểm có người đến/về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc 

bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19. 

a) Đã tiêm đủ liều vắc 

xin  hoặc F0 đã khỏi 

bệnh không quá 6 tháng 

  - Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 

ngày kể từ ngày về địa phương.  

- Xét nghiệm ngày 1 bằng kháng nguyên nhanh 

mẫu đơn hoặc gộp, ngày 7 bằng PCR mẫu đơn 

hoặc gộp. Tất cả các trường hợp kết quả xét 

nghiệm dương tính thì xử lý như ca nhiễm 
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b) Tiêm chưa đủ liều vắc 

xin phòng Covid-19 (đã 

qua 14 ngày) 

   - Cách ly(*) tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ 

ngày về địa phương. 

- Xét nghiệm ngày 1 bằng kháng nguyên nhanh 

mẫu đơn hoặc gộp, ngày 7 bằng PCR mẫu đơn 

hoặc gộp. Nếu ngày 7 xét nghiệm âm tính thì kết 

thúc việc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà thêm 7 ngày. Tất cả các trường hợp kết quả xét 

nghiệm dương tính thì xử lý như ca nhiễm. 

c) Chưa tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

  - Cách lytập trung 14 ngày kể từ ngày về địa 

phương. 

- Xét nghiệm ngày 1 bằng kháng nguyên nhanh 

mẫu đơn hoặc gộp, ngày 7 bằng PCR mẫu gộp, 

ngày 14 bằng PCR mẫu đơn hoặc gộp. Nếu ngày 

14 kết quả âm tính thì kết thúc cách ly tập trung, 

tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 

ngày.Tất cả các trường hợp kết quả xét nghiệm 

dương tính thì xử lý như ca nhiễm. 

3.3 Đi lại nội tỉnh từ các 

địa bàn dịch cấp độ 1, 

cấp độ 2 

Không hạn chế Không hạn chế   

3.4. Đi lại nội tỉnh từ các địa bàn dịch cấp độ 3, cấp độ 4   

a) Đã tiêm đủ liều vắc 

xin hoặc F0 đã khỏi bệnh 

không quá 6 tháng 

  Được phép đi lại, không 

yêu cầu kết quả xét 

nghiệm. 

Được đi đến các địa bàn 

khác nhưng phải có kết 

quả xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh âm tính 

còn giá trị trong vòng 48 
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giờ hoặc có kết quả xét 

nghiệm PCR âm tính 

còn giá trị trong vòng 72 

giờ kể từ khi lấy mẫu; tự 

theo dõi sức khỏe trong 

7 ngày khi đến nơi. 

b) Tiêm chưa đủ liều vắc 

xin phòng Covid-19 (đã 

qua 14 ngày) 

  Được phép đi lại, không 

yêu cầu kết quả xét 

nghiệm. 

Không được di chuyển 

khỏi nơi cư trú trừ trường 

hợp cấp thiết(**). 

c) Chưa tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

  Được đi đến các địa bàn 

khác nhưng phải có kết 

quả xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh âm tính 

còn giá trị trong vòng 

48 giờ hoặc có kết quả 

xét nghiệm PCR âm 

tính còn giá trị trong 

vòng 72 giờ kể từ khi 

lấy mẫu. 

Không được di chuyển 

khỏi nơi cư trú trừ trường 

hợp cấp thiết(**). 

3.5. Trường hợp người ngoài tỉnh từ địa bàn đang có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và các địa phương có số ca mắc cao theo quy định tại Công 

điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế đến/về tỉnh Tiền Giang trong ngày hoặc người Tiền Giang đi ra khỏi tỉnh đến các 

địa bànnêu trênvà quay về tỉnh trong ngày thì phải khai báo với chính quyền địa phương nơi đến/về (Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc cơ 

quan, đơn vị nơi người đó làm việc, thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

4. Điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 

Theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và quyết định của 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng Áp dụng 
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Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã phù hợp 

với điều kiện thu dung, 

điều trị và điều kiện ăn ở, 

sinh hoạt, nguyện vọng 

của người nhiễm Covid-

19. 

 

Ghi chú: 

- Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): thực hiện cách ly tại nhà và có 

người chăm sóc cách ly cùng.  

- Toàn bộ chi phí trong quá trình cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm (đối với cách ly tại nhà) do cá nhân tự chi trả. 

- (*): Nếu xét thấy việc cách ly tại nhà không đảm bảo điều kiện, yêu cầu cách ly và công tác phòng, chống dịch theo quy định 

thì thực hiện cách ly tập trung.  

- (**): Các trường hợp cấp thiết gồm: cấp cứu, đi khám, chữa bệnh theo giấy chuyển viện của bệnh viện, đưa đón người bệnh hiểm 

nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai và một số trường hợp cấp bách khác (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã) 


