
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v triển khai thực hiện hướng dẫn sử dụng 

khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19  

tại nơi công cộng 

Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

   các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3299/UBND-VX ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc triển khai thực hiện hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống 

dịch Covid-19 tại nơi công cộng; Công văn số 1765/SYT-NVY ngày 08/9/2022 

của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc tổ chức triển khai Hướng dẫn sử dụng khẩu 

trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 

2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết và thực 

hiện sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng theo 

Hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là các trường hợp và địa điểm bắt buộc phải sử 

dụng khẩu trang, cụ thể sau: 

1. Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang: 

1.1. Áp dụng chung với: 

a) Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi 

ngờ mắc COVID-19. 

b) Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc 

khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Hướng dẫn 

tạm thời về chuyên môn y tế 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” tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 

của Bộ Y tế. 

1.2. Áp dụng cụ thể với một số địa điểm, đối tượng sau: 

a) Tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế 

hoặc đang theo dõi, giám sát y tế: 
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- Áp dụng với tất cả các đối tượng (trừ những người cách ly ở trong phòng 

đơn; người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ 

định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi). 

- Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo 

Hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, 

chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm 

theo Quyết định số 2171/QĐ-BYT ngày 05/8/2022 của Bộ Y tế. 

b) Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu 

thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi,...): Áp dụng với hành khách; người 

điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng; nhân viên phục 

vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc 

trực tiếp với hành khách. 

c) Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối: Áp dụng với nhân viên 

phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

d) Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường; karaoke; cơ 

sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn, uống phục vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay): 

Áp dụng với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi 

tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

đ) Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người (các 

công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; khu du lịch, khu vui 

chơi, giải trí; sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao; lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ): 

Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán hàng 

khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người tham dự. 

e) Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch: Áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ 

sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

2. Các trường hợp khác (ngoài các địa điểm, đối tượng đã được quy định tại 

mục 2, phần này) được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Cục Văn hóa cơ sở; 

- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Trần Mạnh Hùng 
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