UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 873 /SCT-QLTM

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn phòng chống dịch tại
chợ đầu mối và chợ dân sinh trong thời
gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn.
Thực hiện Công văn số 4353/BCT-TTTN ngày 22/7/2021 của Bộ Công
Thương về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị
số 16/CT-TTg; Công văn số 4574/UBND-VXNV ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh
về việc thực hiện Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng
Chỉ thị số 16/CT-TTg. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19 và đảm bảo lưu thông, cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm
thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương đề
nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với trường hợp chưa áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg:
Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã có chợ, các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn
quản lý thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Kạn về
công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung và công tác phòng chống dịch
Covid-19 tại chợ (Nội dung hướng dẫn của Sở Công Thương tại các văn bản: Công
văn số 132/SCT-QLTM ngày 19/02/2021; Công văn số 414/SCT-QLTM ngày
04/5/2021; Công văn số 476/SCT-QLTM ngày 19/5/2021; Công văn số 584/SCTQLTM ngày 08/6/2021). Trong đó:
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch và tiến
hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo Quyết định số 2225/QĐBCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
Covid - 19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.
- Thực hiện đăng ký thông tin điểm kiểm dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Theo đó, đối với các chợ đều phải kiểm soát y tế đối với khách hàng đến và đi bằng
mã QR – Code.
- Chủ động cài đặt, sử dụng và cập nhật trạng thái lên Bản đồ chung sống an
toàn với Covid – 19 tại Ứng dụng “An toàn covid - 19” theo quy định.
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- Triển khai, hướng dẫn việc áp dụng Công văn số 5858/BYT-MT ngày
21/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ
bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg để các địa phương có chợ và
các đơn vị quản lý chợ nắm chắc nội dung và chủ động thực hiện trong trường hợp
dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.
- Tăng cường kiể m tra công tác phòng, chố ng dich
̣ covid - 19 tại các chợ đảm
bảo hoạt động kinh doanh an toàn, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu đáp ứng
kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân; báo cáo về Sở Công Thương
(định kỳ, đột xuất) công tác phòng chống dịch tại chợ theo quy định.
2. Trong trường hợp phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg:
- Chỉ đạo các địa phương có chợ và các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn thực
hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch tại chợ theo Công văn số 5858/BYTMT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu
mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.
- Chủ động báo cáo Sở Công Thương những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện.
Với nội dung trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo
thực hiện./. (Gửi kèm Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế)
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- UBND các huyện, TP;
- BGĐ Sở;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Gửi bản giấy:
- Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn
- Lưu: VT.

Đinh Lâm Sáng

