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Vinh Hiền, ngày 25 tháng 6  năm 2021 

BÁO CÁO 

Theo nội dung phản ánh ở Đô thị thông minh: “về tình hình dịch bệnh 

covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng chợ đêm Vinh Hiền xã Vinh Hiền 

huyện Phú Lộc vẫn tấp nập người dân vui chơi” 

 
 

Căn cứ Thông báo số 89/TB-BCĐ ngày ngày 10 tháng 6 năm 2021, của 

Ban chỉ đạo Phòng chống, dịch Covid - 19 Về một số biện pháp kiểm soát 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại mục 3 điểm a 

có ghi rõ: “Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, 

quán cafe...) được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn 

phòng chống dịch, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, tối đa 

không quá 50% công suất phục vụ”. 

UBND xã đã cho phép các quán kinh doanh ăn uống ở chợ đêm hoạt động 

trở lại, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên sau đó 3 đêm, xét thấy tình hình dịch 

Covid - 19 ở các tỉnh lân cận diển biến ngày càng phức tạp, đặc biệt như Đà 

Nẳng và các tỉnh khác. Qua kiểm tra các quán kinh doanh vẫn chưa thực hiện tốt 

5k theo quy định.Vậy UBND xã đã yêu cầu các hộ kinh doanh ở chợ đêm tạm 

thời dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. 

UBND xã xin tiếp thu sự phản ảnh đó; tiếp tục tuyên truyền người dân 

thực hiện 5K và sẽ xử phạt những trường hợp vi phạm các quy định về phòng 

chống dịch. 

UBND xã Vinh Hiền kính báo cáo./. 

Nơi nhận:       
- UBND huyện; 

- TV Đảng ủy; 

- TT HĐND xã;                                                        

- CT và PCT UBND xã;   

- Lưu: VT.                                                                                 
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