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Số: 3773 /UBND-KT&HT
V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại chợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 21 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
HỎA TỐC

- UBND các xã, thị trấn;
- Các siêu thị, Trung tâm thương mại.

Thực hiện Văn bản số 1863/SCT-QLTM&HTQT ngày 17/11/2021 của Sở
Công thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
Covid-19 tại chợ; UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19
theo hướng dẫn tại Văn bản số 1284/SCT-QLTM&HTQT ngày 20/8/2021 của
Sở Công Thương V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trong
tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản Hướng dẫn liên ngành
Công Thương - Y tế số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 về triển khai đảm
bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các
chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tăng cường bố trí, nhân lực kiểm soát tại các cổng chợ nhằm thực hiện
đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ.
- Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, tăng cường
hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19 tại các chợ, cửa hàng tiện ích, các điểm buôn bán.... nhằm đảm bảo công tác
phòng chống dịch và đảm bảo việc cung cầu, hàng hóa. Đồng thời, xử lý nghiêm
các sai phạm, nếu thấy thực hiện không đảm bảo các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 “có nguy cơ cao” thì cho đóng cửa.
- Nghiêm cấm các chợ cóc, chợ tạm hoạt động.
- Triển khai ngay Văn bản này đến các Siêu thị, Trung tâm thương mại,
các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn biết để thực hiện.
2- Các Siêu thị, Trung tâm thương mại, Các Đơn vị quản lý chợ;
- Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của
đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa nhất là các mặt
hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đầy
đủ. Đẩy mạnh các hoạt động, hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến để tăng
khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân tránh việc tụ tập đông người.
Nghiêm cấm hành vi găm hàng, tích trữ, tăng giá các mặt hàng lên cao, gây
hoang mang trong nhân dân.

- Thực hiện nghiêm Văn bản số 1284/SCT-QLTM&HTQT ngày
20/8/2021 của Sở Công Thương V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại
các chợ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản Hướng
dẫn liên ngành Công Thương - Y tế số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 về
triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo
quy định tại cơ sở kinh doanh của đơn vị mình. Thực hiện ngay việc thành lập tủ
thuốc của cơ quan, đơn vị; tự test nhanh Covid-19 theo mẫu gộp xác xuất hàng
tuồn đối với 3-5% số lượng cán bộ, nhân viên. Thực hiện nghiêm việc “tự kiểm
soát dịch bệnh” tại đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Y tế (Yêu cầu 100%
khách hàng phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quyét mã QR
Code…khi vào giao dịch, mua bán). Đơn vị nào không thực hiện nghiêm công
tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu
theo quy định. Trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid, nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở,…) báo ngay cho
cơ sở Y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Trung tâm thương mại,
siêu thị, Ban quản lý chợ trên địa bàn huyện nghiêm túc, khẩn trương tổ chức
thực hiện/.
Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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