
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:        /SCT-QLTM 

V/v thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn hiện nay tại các chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Dương,  ngày    tháng 6 năm 2021 

 

          Kính gửi: 

- Các trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa 

hàng tiện ích; 

        - Các Ban quản lý, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và 

        quản lý chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 2119/UBND-VX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại 

các Thông báo kết luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Văn bản số 2321/UBND-VX ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về mở rộng 

đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, tỉnh Bình 

Dương đã ghi nhận các trường hợp dương tính liên quan đến các ổ dịch ở thành 

phố Hồ Chí Minh, do đó, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. 

 Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời 

đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, Sở Công 

Thương yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện 

ích, Ban quản lý các chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ 

truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi chung là đơn vị) tập 

trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

 1. Kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất; Thành lập 

Đội phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị (Theo mẫu Quyết định thành lập 

đính kèm); rà soát lại toàn bộ phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng với mọi 

tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại đơn vị (Theo mẫu số 1 

Phương án phòng, chống dịch dành cho trung tâm thương mại, siêu thị, siêu thị 

mini, cửa hàng tiện ích và mẫu số 2 dành cho đơn vị quản lý chợ); 

 2. Nắm chắc thông tin và yếu tố dịch tễ của tất các người lao động của 

đơn vị, người đến mua hàng; Tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các 

trường hợp nghi ngờ dương tính với Covid-19 tại đơn vị; Phối hợp với các cơ 

quan chức năng thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời; Chủ động và phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan chức năng thần tốc truy vết và xử lý triệt để, không để lây 
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lan bùng phát dịch bệnh trong trường hợp có người nghi nhiễm Covid-19 trong 

đơn vị; 

 3. Tăng cường khai thác đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu cung ứng trên 

địa bàn tỉnh phục vụ đời sống nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. 

 4. Tăng cường công tác tuyên truyền (60 phút/lần) bằng loa phát thanh nơi 

tập trung mua bán đông người tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện ích... về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn 

hiện nay; Bắt buộc người dân đến mua sắm, các tiểu thương kinh doanh và 

người làm việc tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, 

siêu thị mini... phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung đông người. 

 Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cam kết đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (Có mẫu cam kết đính kèm) và chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương về công tác đảm bảo phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các địa điểm kinh doanh do đơn vị quản lý. 

 Phương án phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định thành lập Đội phòng, 

chống dịch Covid-19 và Bản cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 đề nghị gửi về Sở Công Thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành 

chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương), đồng thời gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố nơi có địa 

điểm kinh doanh trước ngày 07/6/2021; Định kỳ 16h00 ngày thứ 5 hàng tuần 

(cho đến khi có thông báo mới) báo cáo kết quả phòng, chống dịch Covid-19 

của đơn vị gửi về Sở Công Thương (thông tin liên hệ: Đ/c Phương, email: 

ttphuongsct@gmail.com, điện thoại: 0989617777) để Sở tổng hợp báo cáo Bộ 

Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, TT BCĐ Covid-19 tỉnh. 

 Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn 

trương triển khai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố (phối hợp); 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLTM, P.”pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Khánh Duyên 

mailto:ttphuongsct@gmail.com
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