
KHÁC BIỆT GIỮA CHỈ THỊ 
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Chỉ thị 10
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Người dân chỉ ra ngoài trong trường 
hợp thật sự cần thiết.

Dừng hoạt động vận chuyển hành 
khách công cộng.

Trường hợp vận chuyển lương thực, nhu 
yếu phẩm, xe đưa đón công nhân, 
chuyên gia, chuyên chở vật liệu sản xuất 
hoạt động bình thường nhưng phải 
đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ 
không thiết yếu, dừng các chợ tự phát

Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu, nhà máy, phân xưởng, 
xí nghiệp được hoạt động nhưng phải 
đảm bảo công tác phòng chống dịch.
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Chỉ thị 16
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Dừng hoạt động vận chuyển hành khách 
công cộng, trừ trường hợp cần thiết.

Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch 
đến các địa phương khác, trừ trường 
hợp đặc biệt.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ.

Các cơ sở kinh doanh các loại hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu được hoạt động 
nhưng phải thực hiện nghiêm các biện 
pháp chống dịch.

Cách ly toàn xã hội. Mọi người dân 
phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự 
cần thiết.

Không tập trung quá 2 người tại nơi 
công cộng, ngoài công sở, bệnh viện, 
trường học.

Không tụ tập quá 3 người tại nơi 
công cộng, ngoài công sở, bệnh viện, 
trường học.

Chỉ thị 15

Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, 
thể thao, giải trí

Dừng các sự kiện tập trung trên 20 
người 1 phòng.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài 
công sở, bệnh viện, trường học.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ.

Hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến 
các địa phương khác.

Hạn chế các chuyến bay từ Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác.

Các cơ sở kinh doanh các loại hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. 
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