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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu 

để phòng, chống dịch COVID-19 
 

 

Thực hiện Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo PCD xã ngày 26/11/2021 và 

căn cứ tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Ủy ban Nhân dân xã thông báo thực hiện  một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn toàn xã để 

phòng, chống dịch COVID-19, gồm:  

- Cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng 

tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet 

công cộng, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage.  

- Khu vực Chợ Voi Kỳ Phong và tất cả các loại hình kinh doanh như 

quán/điểm ăn, uống; các cơ sở kinh doanh nhà hàng, cà phê, buôn bán quần áo, 

làm lốp… trên địa bàn toàn xã. 

 Thời gian thực hiện bắt đầu từ 10 giờ 0 phút, ngày 26/11/2021 cho đến khi 

có thông báo được hoạt động trở lại.  

2. Các cơ sở kinh doanh, hàng hoá chỉ được phép hoạt động như quầy thuốc 

tây, quán tạp hóa nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định (thực hiện nghiêm quy định 5K; người 

tham gia phải thực hiện giãn cách tối thiểu 2m; khuyến khích giao hàng tại nhà; 

chủ cơ sở kinh doanh phải ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân 

viên, khách hàng...) 

3. Tất cả mọi người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K , 

những người có liên quan đến các ca nhiễm F0 và người đi từ các vùng địa 

phương khác về trên địa bàn phải chấp hành khai báo y tế kịp thời theo quy định. 

Cấp ủy – BCH các thôn, Tổ covid 19 cộng đồng thôn phải phong tỏa kịp thời,  

thường xuyên giám sát tại vùng cách ly y tế, cách ly, theo dõi  y tế tại nhà chặt 

chẽ… 

4. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu đóng 

cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng không 

tuân thủ. Đối với các cá nhân, tổ chức, tập thể vi phạm các quy định phòng, 

chống dịch, yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đối 

với hoạt động kinh doanh vận tải thực hiện theo đúng quy định và diễn biến tinh 

hình dịch bệnh trên địa bàn. 



5. Yêu cầu Đoàn công tác chỉ đạo thôn theo QĐ 23 của BTV Đảng ủy xã 

trực tiếp thôn để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện PCD covid-19 và U MTTQ xã, các 

ban ngành đoàn thể, Cấp uỷ- BCH các thôn tổ chức tuyên truyền rộng rãi và triển 

khai, thực hiện nghiêm túc PCD covid -19 theo quy định. 

 Vậy  UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân, nhân dân chấp hành nghiêm 

túc thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã; 

- MTTQ xã và trưởng các đoàn thể; 

- Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Bí thư, thôn trưởng các thôn; 

- Các cơ sở dịch vụ; chợ Voi; 

- Lưu: VP./. 
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