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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:          /UBND – KT&HT 

V/v tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid – 19 tại các chợ, 

siêu thị, cửa hàng, trung tâm 

thương mại 

                Tam Đảo, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

 
 

  

               Kính gửi: UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 503/SCT-VP ngày 03/5/2021 của Sở 

Công thương Vĩnh Phúc V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch, bệnh 

Covid-19 theo Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh; Công văn số 885/UBND-VP ngày 29/4/2021 của UBND huyện Tam Đảo 

V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn số 898/UBND-VP ngày 

03/5/2021 của UBND huyện Tam Đảo V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND 

ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc; Công văn số 900/UBND –

VP ngày 03/5/2021 của UBND huyện V/v khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo, thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các Trung tâm thương mại, 

Siêu thị, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ, Ban Quản lý chợ, Tổ quản lý 

chợ, các thương nhân phân phối xăng dầu, các Cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương 

mại trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, trong 

đó có một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn của địa 

phương, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được tiếp 

tục hoạt động (theo Chỉ thị 15/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, 

huyên) như: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm 

thương mại; các gian hàng kinh doanh sau, trong các chợ dân sinh: lương thực, 

thực phẩm, rau, hoa quả, đồ khô; các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch 

vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả; hàng hóa, 

nông sản thực phẩm; thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám, chữa bệnh; dịch vụ ngân 

hàng; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, ga, khí đốt theo đúng quy định pháp luật. 

- Tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung 

quanh các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng trường tập 
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trung đông người (trừ các chợ có Ban quản lý được cơ quan có thẩm quyền 

thành lập và các chợ này cũng chỉ được cho phép các gian hàng kinh doanh các 

loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoạt động). 

- Tiếp tục thực hiện phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo các trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động triển khai thực hiện 

công tác phòng chống, dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” và Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. 

- UBND các xã, thị trấn thành lập các Đoàn kiểm tra trong phạm vi địa bàn: 

Việc tổ chức thực hiện dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các 

chợ, các loại hình dịch vụ thuộc đối tượng bị tạm dừng nói trên; việc chấp hành 

các quy định về phòng, chống dịch Covid 19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

được phép tiếp tục hoạt động (đặc biệt là các siêu thị, trung tâm thương mại, các 

chợ); kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm quy định về phòng chống 

dịch bệnh Covid – 19 (nếu có). 

- Theo dõi, kiểm tra đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh; kiên 

quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về đầu cơ, về giá… theo đúng 

quy định. 

  2. Đối với các Doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ, Ban Quản lý 

chợ, Tổ quản lý chợ và các Siêu thị, trung tâm thương mại, các Thương nhân 

phân phối xăng dầu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện thuộc 

diện được phép hoạt động 

- Người đứng đầu các doanh nghiệp, Ban Quản lý chợ, Tổ quản lý chợ và các 

Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các cơ sở kinh 

doanh thương mại phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật, trước nhà nước 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị mình; 

- Chấp hành nghiêm túc việc dừng các dịch vụ, hoạt động thuộc diện dừng 

hoạt động theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư… phục vụ công tác phòng, chống dịch cho cơ 

sở của mình; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại 

cơ sở, đơn vị mình. Tăng cường hoạt động thương mại điện tử khi cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ. 

 - Yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động và người dân khi tham gia 

mua sắm phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch covid -19, 

như: Bắt buộc phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào 
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giao dịch, mua bán; Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; khi phát hiện các trường hợp 

có biểu hiện nghi ngờ phải phối hợp ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn để có 

biện pháp xử lý theo quy định. 

- Chủ động tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tiểu 

thương, đơn vị kinh doanh, người lao động, người làm việc, người bán hàng 

trong thời gian làm việc tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại về công tác 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19 theo Quyết định số 

2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

Covid -19.  

- Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đối 

với người lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại 

khu dịch vụ; đối với khách hàng; đơn vị quản lý và người sử dụng lao động theo 

quy định.  

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả hàng ngày (trước 16h00) về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc các nội dung trên, gửi UBND huyện để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. Nếu có sự việc phát sinh đột xuất cần thông tin, 

phản ánh kịp thời về BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện để được chỉ 

đạo, hướng dẫn giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công Thương (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng thuộc huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Trần Thái Sơn 
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