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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Căn cứ vào diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát của dịch bệnh trên 
địa bàn xã. Hiện nay trên địa bàn xã dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức 
phức tạp, tuy nhiên trên địa bàn xã vẫn còn một số điểm chợ cóc trong các thôn và 
một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng không được phép vẫn lén lút hoạt động. Để 
thực hiện quyết liệt các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, UBND xã Đại Sơn, 
BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã thông báo như sau:

1. Tạm dừng họp chợ Cống Dọng, chợ cổng công ty RichWay và các chợ 
cóc trong các thôn trên địa bàn toàn xã để phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi 
có thông báo mới. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ vẫn thực hiện theo thông báo 
số 83/TB-BCĐ, ngày 23/11/2021.

2. Các trường học trên địa bàn xã: Căn cứ tình hình thực tế các trường cho 
học tập trung hoặc tổ chức dạy và học trực tuyến cho phù hợp; Rà soát học sinh có 
liên quan đến các đối tượng F1, F2 để yêu cầu cách ly. Tuyên truyền phụ huynh, 
học sinh chấp hành tốt đảm bảo 5K, phải đảm bảo nghiêm các qui định phòng 
chống dịch.

3. Các cơ sở thôn: Đôn đốc các tổ Covid cộng đồng phối hợp với các lực 
lượng truy vết những người có liên quan. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các 
trường hợp cách ly ly y tế tại nhà theo quy định, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo để 
xử lý. Tổ chức tuyên truyền nhân dân bình tĩnh, không hoang mang và phối hợp 
với BCĐ phòng chống dịch của xã để phòng chống dịch.

4. Giao cho các lực lượng Công an, Tổ kiểm tra cơ động thường xuyên kiểm 
tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm thì tham mưu xử phạt nghiêm theo 
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vậy UBND xã, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đại Sơn thông 
báo để nhân dân được biết và thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch xã;
- Lực lượng Công an, Quân sự;
- Các ông Trưởng thôn;
- Đài Truyền thanh xã, Cổng TTĐT xã;
- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCĐ
Nguyễn Văn Tiệp
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