UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3761/UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Văn bản số 274/BC-SCT
ngày 20/11/2021 của Sở Công thương
về kiểm tra công tác phòng, chống dịch
Coivd-19 tại các chợ trên địa bàn huyện

Kính gửi:
HỎA TỐC

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

Thực hiện Văn bản số 274/BC-SCT ngày 20/11/2021 của Sở Công
thương về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại các chợ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường của Sở Công thương (sao gửi kèm
theo); UBND huyện yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tuân Chính, Tứ Trưng, Đại Đồng,
Vĩnh Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phương án
phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trên địa bàn.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tuân Chính, Tứ Trưng, Đại
Đồng, Vĩnh Sơn trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu Ban/Tổ, đơn vị quản lý chợ thực
hiện khắc phục ngay các tồn tại đã được nêu tại Văn bản số 274/BC-SCT ngày
20/11/2021 của Sở Công thương; thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh cán bộ đầu
mối, người được giao nhiệm vụ, đơn vị được giao còn lơ là, chưa thực hiện
nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về
UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước 11 giờ 30 phút ngày
22/11/2021.
3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác
phòng, chống dịch Coivd-19 tại chợ; thực hiện kiểm tra, rà soát và khắc phục
ngay những tồn tại trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ. Chủ tịch
UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND huyện về
công tác phòng, chống dịch tại chợ trên địa bàn.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm theo chỉ đạo Trung ương, Tỉnh, Huyện về
công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương, tập trung thực hiện ngay
một số nhiệm vụ sau:
+ Bố trí đủ người trực tại các cửa ra/vào chợ để kiểm tra thân nhiệt, ghi
chép, nhắc nhở khách hàng vào chợ (trường hợp không bố trí đủ người trực phải
hạn chế số cửa ra/vào để kiểm soát 100% số người vào chợ); tuyệt đối không
cho vào chợ đối với trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang

không đúng quy định; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có
thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
+ Bố trí tủ thuốc theo yêu cầu của UBND huyện tại Văn bản số
3354/UBND-VP ngày 25/10/2021.
+ Thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 huyện về việc tổ chức xét nghiệm tầm soát nguy cơ từ 3-5% đối tượng
có nguy cơ (khi cần thiết có thể tăng tỷ lệ cao hơn), nhất là tại các khu vực có
nguy cơ cao như: chợ, trung tâm thương mại,…
- Chỉ đạo Ban/Tổ quản lý các chợ trên địa bàn thực hiện và duy trì các
biện pháp phòng chống dịch tại chợ theo quy định; nghiêm túc thực hiện yêu cầu
5k, xây dựng kế hoạch vùng xanh, triển khai thành lập tủ thuốc; thực hiện đánh
giá nguy cơ lây nhiễm trên bản đồ antoancovid.vn theo quy định.
- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì UBND các
xã, thị trấn chủ động thông tin, báo cáo bằng văn bản gửi UBND huyện qua
Phòng Kinh tế và Hạ tầng để được hướng dẫn.
4. Đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,
đôn đốc các xã, thị trấn được phân công phụ trách trong việc tổ chức thực
hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại.
5. Trung tâm Y tế huyện
- Đảm bảo sẵn sàng cơ số test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 theo Kế
hoạch 218/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh;
- Chủ trì việc xét nghiệm tầm soát nguy cơ từ 3%-5% đối tượng có nguy
cơ (khi cần thiết có thể tăng tỷ lệ cao hơn), nhất là tại các khu vực có nguy cơ
cao như: chợ, trung tâm thương mại,…
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương (b/c);
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ CHỢ
Stt

Tên xã, thị trấn

Tên chợ

1

Nghĩa Hưng

Chợ Nghĩa Hưng

2

Lý Nhân

Chợ Thùng

3

Thượng Trưng

Chợ Thượng Trưng

4

Ngũ Kiên

Chợ chùa

5

Tuân Chính

Chợ Vòng

6

Bồ Sao

Chợ Bồ Sao

7

Vân Xuân

Chợ Vân Xuân

8

Vĩnh Sơn

Chợ Vĩnh Sơn

9

Cao Đại

Chợ Đại Định

10

Đại Đồng

Chợ Đại Đồng

11

Chấn Hưng

Chợ Kiệu

12

Bình Dương

Chợ Điền

13

TT Tứ Trưng

Chợ Rưng

14

TT Thổ Tang

Chợ Giang

15

TT Vĩnh Tường

Chợ TTTT Vĩnh Tường

16

Xã Lũng Hòa

Chợ Đầu mối nông sản

Ghi chú

