UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 3264 /UBND-KT&HT
V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại các chợ trên
địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 19 tháng10 năm 2021

Kính gửi:
HỎA TỐC

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 1672/SCT-KHTCTH ngày 18/10/2021 của Sở
Công thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch;
UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Tiếp tục tập trung cao độ trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch trong và vùng phụ cận chợ trên địa bàn; Tuyệt đối
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống
dịch tại chợ. Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện
về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 tại các chợ theo quy định tại Hướng dẫn số 4728//BCT- TTTN ngày
5/8/2021 của Bộ Công Thương; Văn bản số 4353/BCT-TTTN ngày 22/7/2021;
Quyết định số 2555/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia; Quyết
định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh.
- Rà soát ngay các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19 tại các chợ trên địa bàn hiện nay, cần thiết yêu cầu tăng cường, bố trí
lực lượng trực tiếp, thường xuyên làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại các
chợ để đảm bảo thực hiện được đầy đủ các biện pháp theo quy định;
- Tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch
bệnh tại các buổi họp chợ, các quy định, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong
hoạt động kinh doanh, buôn bán đến tiểu thương và người dân thông qua hệ
thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và loa truyền thanh của chợ;
- Chỉ đạo đơn vị Tổ/Ban Quản lý chợ thực hiện nghiêm các văn bản chỉ
đạo của tỉnh, huyện, các quy định hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ của Bộ
Công Thương, Bộ Y tế. Quản lý thông tin người lao động/làm việc, người bán
hàng tại chợ, yêu cầu thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1;
đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch: vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, thông
thoáng, khoảng cách, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi cần thiết; yêu
cầu những người kinh doanh, buôn bán tại chợ phải ổn định đúng vị trí đăng ký,
nếu có thay đổi địa điểm bán hàng phải thông báo cho lực lượng chức năng.

- Kiểm tra, yêu cầu Ban quản lý chợ thực hiện đánh giá an toàn covid-19
theo Quyết định 2555/QĐ-BCD ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia và
thực hiện cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
- Yêu cầu các Ban/Tổ quản lý chợ; các hộ tiểu thương có điểm kinh doanh
cố định trong chợ phải ký cam kết về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn Covid-19;
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch của người bán, người mua tại các chợ. Lập chốt tại đầu
đường chính vào chợ với khẩu hiệu "Không đeo khẩu trang không vào chợ"
và kiểm soát việc đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn cho chủ hộ kinh doanh và người
dân ra, vào chợ; tất cả người đến mua hàng, người bán hàng đều phải đeo khẩu
trang đúng cách. Tất cả các dịch vụ ăn, uống tại chỗ trong phạm vi của chợ
không được phép hoạt động. Dừng hoạt động ngay các chợ không đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch theo quy định.
- Lập lại trật tự bến bãi bốc, xếp hàng hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
- Xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm các quy
định về phòng, chống dịch.
- Kiểm điểm, chấn chỉnh cán bộ đầu mối, người trực tiếp được giao nhiệm
vụ, đơn vị được giao còn lơ là, chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
2. Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức xét nghiệm SARS – COV- 2 ngẫu
nhiên bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng tại
chợ theo định kỳ. Đặc biệt là các chợ giáp ranh với tỉnh Phú Thọ.
3. Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với Công an huyện,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm
tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tác các chợ, siêu thị, Trung tâm thương
mại, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy định.
4. Đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường tập trung cao độ, tăng cường
công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại
các địa bàn được phân công phụ trách trong việc tổ chức thực hiện theo chỉ
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công thương;
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các phòng ban liên quan;
- Cổng Thông tin GT-ĐT huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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