
 

 

ỦBND XÃ VÂN NHAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ PHÓNG CHỐNG DỊCH  

COVID -19  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:        /TB-BCĐ Vân Nham, ngày          tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng họp chợ Phổng, xã Vân Nham 

 

Kính gửi: Hợp tác xã dịch vụ vận tải, VLXD, vệ sinh MT xã Vân Nham. 

 

Căn cứ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã Vân Nham, ngày 

03/01/2022. Về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Đến 22 giờ ngày 

02/01/2022, trên địa bàn xã phát hiện 9 ca F0, các trường hợp dương tính đều bán hành 

thực phẩm (thịt lợn) tại chợ Phổng, xã Vân Nham. Đây là nguồn lây trong cộng đồng có 

nguy cơ lây, lan rộng. 

  Để hạn chế lây lan trong cộng đồng, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Vân Nham thông báo đến HTX dịch vụ vận tải, 

VLXD, vệ sinh MT xã Vân Nham, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng họp chợ từ ngày 03/01/2022 cho đến khi có thông báo được hoạt 

động trở lại. 

2. Thông báo cho các hộ kinh doanh trong chợ tiếp xúc với F0 từ ngày 

27/12/2021 đến ngay trạm y tế xã để khai báo y tế. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19  xã Vân Nham trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- HTX DVVT, VLXD VSMT xã Vân Nham; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Sầm Văn Dậu 
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