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

 HUYỆN VĂN LÃNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 556/UBND-VHTT 
V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo 

yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 

trong điều kiện bình thường mới  

        Văn Lãng, ngày  8 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện; Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 357/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 29 tháng 3 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh 

dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới. Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Lãng yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, 

Ngành Trung ương và của tỉnh ban hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm cho các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác 

kiểm tra liên ngành, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cung cấp 

dịch vụ karaoke (như: khử trùng/vệ sinh sạch sẽ khu vực trong và ngoài phòng 

hát; vệ sinh/khử trùng các trang thiết bị; bố trí sẵn nước sát khuẩn, khẩu trang và 

nhân viên nhắc nhở khách hàng thực hiện quyét mã QR khai báo y tế; chú ý duy 

trì đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần dưới 2m để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh trong quá trình tham gia dịch vụ…). 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tăng cường phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn y tế cho UBND các xã, 

thị trấn để có sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke trên địa bàn quản lý, đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh 

tại địa bàn các xã, thị trấn, cũng như thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ này đi vào hoạt động trong điều kiện bình thường mới.  
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- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá cấp 

độ dịch để làm căn cứ cho các đơn vị áp dụng các biện pháp quản lý các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke được phù hợp trong điều kiện bình thường mới.  

3. Công an huyện 

- Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng của ngành tăng cường công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện khi các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện hoạt động trở lại trong điều kiện bình 

thường mới.  

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và 

việc chấp hành các quy định phòng, chống tệ nạn xã hội, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID - 

19 trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các 

Bộ, Ngành trung ương và của tỉnh, huyện; chỉ đạo kịp thời, linh hoạt đối với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý, đảm bảo phù hợp với diễn 

biến tình hình dịch bệnh cũng như thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ này đi vào hoạt động trong điều kiện bình thường mới.  

- Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để làm căn cứ áp dụng các biện pháp 

quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phù hợp trong điều kiện bình 

thường mới.  

5. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke  

- Trước khi hoạt động trở lại: tiến hành vệ sinh, khử trùng không gian trong 

và ngoài phòng hát; vệ sinh/khử trùng các trang thiết bị (micro, thiết bị chọn bài, 

nhạc cụ…) phục vụ trong phòng hát; bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang sẵn cho 

khách hàng.  

- Yêu cầu mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ tự tạo 01 điểm quét mã QR để theo 

dõi thông tin khách hàng khi đến tham gia dịch vụ. 

+ Cách thức Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tạo mã QR:  

Bước 1: Mở App PC-Covid, vào “Quản lý QR”, tại mục QR địa điểm, bấm 

tạo mã QR địa điểm. 

Bước 2: Nhập thông tin địa điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và bấm 

“Tạo mã QR”. 

Bước 3: Tải mã QR do hệ thống yêu cầu tải về, in và dán nhiều bản ở lối ra 

vào của cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

+ Cách thức khách hàng thực hiện quét mã QR: Người đến tham gia dịch vụ 

mở App PC-Covid, hướng camera vào mã QR dán ở lối ra vào của cơ sở kinh 
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doanh dịch vụ, sau đó bấm “Quét QR” để quét mã QR và khai báo bổ sung 

(nếu cần). 

(Có Hướng dẫn kèm theo) 

- Trong quá trình hoạt động: thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và phun/lau sát 

khuẩn các trang thiết bị trong phòng hát hàng ngày. Bố trí nhân viên hướng dẫn 

khách hàng thực hiện quyét mã QR khai báo y tế khi đến tham gia dịch vụ. Chỉ 

cho khách hàng tham gia dịch vụ khi đã tiêm đủ 3 liều vắc xin; không cung cấp 

dịch vụ cho người đang có triệu chứng mắc COVID-19 (ho, sốt, chưa tiêm đủ 3 

liều vắc xin đủ liều). Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia 

dịch vụ chú ý duy trì đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn thường xuyên và hạn 

chế tiếp xúc gần dưới 2m để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển 

khai thực hiện, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa 

bàn huyện hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở VHTT&DL (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện;                                                                      

- C,PCVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Thị Vẫn 
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HƯỚNG DẪN TẠO MÃ QR 

(Kèm theo Công văn số: 556/UBND-VHTT, ngày 8/4/2022 của UBND huyện Văn Lãng) 

 

1. Tạo mã QR tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường 

Bước 1: Mở App PC-Covid, vào “Quản lý QR”, tại mục QR địa điểm, bấm tạo mã QR địa 

điểm. 

 

 
 

 

Bước 2: Nhập thông tin địa điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và bấm “Tạo mã 

QR”. 
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Bước 3: Tải mã QR do hệ thống yêu cầu tải về, in và dán nhiều bản ở lối ra vào của cơ 

sở kinh doanh dịch vụ. 

 

  Mã in, in ra  
 

2. Thực hiện quét mã QR 
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Người đến cơ sở kinh doanh dịch vụ mở App PC-Covid, hướng camera vào mã QR dán 

ở lối ra vào, sau đó bấm “Quét QR” để quét mã QR và khai báo bổ sung (nếu cần). 
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