
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TM 

 

Quảng Trị, ngày      tháng  9   năm 2021 
V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

tại các chợ, siêu thị trong thời gian áp 

dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg  
 

 

Kính gửi: 

- Sở Công Thương; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 18/9/2021, Bộ Y tế có văn bản số 7770/BYT-MT ngày 18/9/2021 về việc 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ đầu mối, kèm theo văn bản 

số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu 

mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg (Sao gửi kèm), UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Ban/Tổ 

quản lý chợ, chủ siêu thị, chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên địa bàn nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở; người đứng đầu các đơn vị 

nêu trên phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết 

yếu trên địa bàn; kiên quyết dừng hoạt động đối với những chợ, siêu thị, cơ sở kinh 

doanh không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Đối với các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên địa bàn 

thành phố Đông Hà trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg: Giao UBND thành 

phố Đông Hà chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại các văn bản số 7770/BYT-MT ngày 18/9/2021 và số 5858/BYT-MT 

ngày 21/7/2021 để triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó lưu ý việc tổ chức điểm lấy 

mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên/RT-PCR tại chợ đảm 

bảo theo đúng quy trình và quy định; tiếp tục triển khai ưu tiên tiêm vắc xin cho các 



đối tượng tiểu thương kinh doanh hàng hóa thiết yếu tại chợ, cán bộ và nhân viên siêu 

thị, cán bộ, nhân viên và lái xe các đơn vị phân phối hàng hóa thiết yếu, các cơ sở kinh 

doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. 

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức, đôn đốc các chợ đánh giá an toàn Covid và cập nhật lên hệ thống 

antoancovid.vn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về các 

quy định phòng, chống dịch khi đến và mua bán tại chợ, siêu thị; tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ Covid 19 tỉnh; 

- Lưu: VT, VX, TMD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Nam 
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