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THÔNG BÁO 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 tại xã trong tình hình mới 
 

 

Căn cứ Thông báo kết luận số 161/KL-BCĐ ngày 09/8/2021 của Thường 

trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Công văn số 

5181/UBND-VX1 ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh và Thông báo số 02/TB-

BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện. Ủy 

ban nhân dân xã triển khai thực hiện một số nội dung về phòng chống dịch 

Covid 19 tại địa bàn xã trong tình hình mới như sau:  

- Tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, 

giải khát trên địa bàn toàn xã và cửa hàng tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 1A từ 

ngày 10/8/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

- Đối với điểm chợ được phép hoạt động nhưng chỉ bán các mặt hàng thiết 

yếu và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo khoảng 

cách; bố trí lực lượng đo thân nhiệt, lập danh sách, số điện thoại, kiểm soát người 

vào ra tại chợ. Các hoạt động khác thực hiện theo Văn bản số 5094/ UBND-VX1 

ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số biện pháp 

cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Công an xã phối hợp với MTTQ xã, Trạm y tế và Tổ phòng chống Covid-

19 cộng đồng tại các thôn thường xuyên kiểm tra, xử lý và ký cam kết đối với các 

hộ dân kinh doanh buôn bán các mặt hàng đang tạm dừng hoạt động. 

- Ban chính sách xã rà soát, tổng hợp người dân mất việc 

làm từ các tỉnh, thành phố về địa phương để có biện pháp hỗ trợ, tạo việc làm, 

đảm bảo an sinh xã hội theo quy định. 

- Tổ phòng chống dịch Covid 19 cộng đồng của thôn tuyên truyền, theo 

dõi, giám sát việc dán biển cách ly và thực hiện cách ly tại nhà của những người 

được theo dõi cách ly tại nhà. Phối hợp với các nhà thuốc trên địa bàn thôn 

nhằm phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác… để tổ 

chức xét nghiệm và xử lý kịp thời theo quy định. 

Yêu cầu Ban Chỉ huy các thôn, tổ chức, đơn vị và các hộ kinh doanh thực 

hiện nghiêm túc thông báo./ 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 xã; 

- Chi ủy, BCH các thôn; 

- Lưu: VT. 
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