
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA xA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
SO CONG THUONG Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: j ,!3 /SCT-QLTM 

V/v tang cuông thirc hin cong tác 
phOng, chong ditch COVID-19. 

HàN5i,ngày? tháng 4 nàm 2021 

Kmnh gi:ri: 
- IJBND các qun, huyn, thj xà; 
- Lnh do các doanh nghip san xut, kinh doanh thuo'ng mi; 
- Lành do các dcm v quàn 1, kinh doanh khai thác chç, ciim cong 
nghip trên dja bàn Thành phô. 

Thirc hin chi dao  cüa Thành üy ti Cong van s 112-CV/TIJ ngày 
27/4/2021, chi dao  cüa UBND Thành phô ti Cong din so 03/CD-CT ngày 
27/4/2021 và Cong van so 119 1/UBND-KGVX ngày 22/4/2021cüa UBND Thành 
phô ye vic tang cuO'ng thçrc hin phOng, chng djch bnh COVID- 19 trên da bàn 
thành phô Ha Ni, SO' Cong Thucing dé ngh UBND các qun, huyn, thi xã, lath 
do các doanh nghip san xuât, kinh doanh thucmg mai  trên dja bàn Thành phô 
triên khai thc hin mt so ni dung sau: 

1. Dôi vó'i các don vj san xut, don vj quãn 1 khai thác c1im cong nghip 
trên dja bàn Thành phô: 

- Thuing xuyên nm bt thông tin v tInh hInh djch CO\TID19 trên Cong 
thông tin cüa B Y tê va trên cac kênh thông tin dai  cháng, báo clii tuyt dôi không 
1 là chU quan, mat cành giãc trong cong tác phOng, chOng djch CO\TID19. 

- Tang cuO'ng cong tá.c tuyên truyn thông dip 5K gm: khu trang-khcr 
khuãn-khoàng cách-khOng ti.i tp-khai báo y tê. 

- Trin khai thuc hin t6t cong tác dam bào v sinh môi tnr?mg; thuing 
xuyên phôi hp'p vi dan vj Y tê trên dja bàn triên khai các bin pháp phOng, chOng 
dch: phun thuôc khCr trüng, diet khuân,... v.v ti các khu vçrc san xuât. 

- Chi d.o can bô, cOng nhân vien, ngixô'i lao dng thxc hin nghiêm vic deo 
khâu trang ti cac nai cOng cong; Kiêm soát va yeu cau khách hang deo khâu trang, 
tha tay bang nuâc diet khuân khi vào khu vçrc hot ding, san xuât. 

- Quàn 1 nguô'i lao dng ti dan vi, nu rO'i Thành ph djp nghi 1 30-4 và 1-
5, khi trO' lai phãi thixc hin khai báo y tê theo quy djnh. 

* Däc bit chü kim soát cht chê, thuc hin each ly y t di vó'i các 
chuyên gia, cOng nhân tay nghê cao, nhà quân 1 ducc nhp cãnh vào Vit Nam. 

2. Di v&i các don vj quail i, kinh doanh chçr, siêu thj, trung tam 
thtro'ng mii: 

Tip tic thçrc hin nghiêm the các bin pháp phông, ehng dch COVID- 19 
theo chi dao  cüa ChInh phü, B Y tê và UBND Thành phO; ci.i the: 

- Thirc hin nghiêm yêu c,u 5K trong phông, chng djch bnh, tnrâc ht là 
vic deo khâu trang bat buc, sat khuân tay ti nai cOng cong nhu: ch, siêu thj, 
trung tam thuang mi,... Tr chOi phiic vii hành khách không deo khâu trang. 



- B6 tn bô phân don tip, do than nhit và hithng dn khách hang ra vào chg, 
siéu thi, trung tam thuang mai thuc hin r~a tay, sat khuãn tay theo quy trinh cüa 
B Y tê truOc khi vào tham quan, mua sàni. 

- Thirc hiên ye sinh, khCr khun djnh kS'  ti Ca s& kinh doanh. 

- Tang cuô'ng bào ye, nhân viên kim soát các cira ra vào chg; nêu ngu?i dan 
không deo khâu trang thI kiên quyêt không cho vào chg ho.c bão cho chmnh quyên, 
lirc luçmg chirc nang da phucmg xir 1 theo quy djnh; thu?mg xuyên don doe các 
tiu thuang b hang ti chcx phài deo khãu trang trong suôt thai gian hot dng. 

- Qun l nguäi lao dng ti dan vi, nu r?yi Thành ph djp nghi l 30-4 và 1-
5, khi trâ lal phài thuc hin khai báo ytê theo quy dnh. 

* D.c bit chü kim soát chit chë, th1rc hin each ly y tê dOi vri các 
chuyên gia, nhà quân l, lao dng duçc nh.p cành vào Vit Nam. 

3. Các do'n vj to chtrc sir kiin: 

- Dthig các hot dng, su kin t.p trung dông ngui khi không cn thiM 
trong linh vrc Cong Thuo'ng. 

- Truè'ng hçTp cn thit phài t6 chirc thI phài thçrc hin nghiêm các bin pháp 
phèng, ch6ng dch, phài tuãn thu yêu cau, hung dn cüa ca quany tê, Ban clii do 
phàng chông djch COVID- 19 11th to chirc và theo huOng dn tai  so tay "HuOng dn 
phông, chông djch COVID- 19 ti cong dông trong trng thai bInh thung mOi" ban 
hành kern theo Quyêt djnh so 3888/QD-BYT ngày 08/9/2020 cüa BQ Y tê (ni 
dung Quyêt dinh và So tay hua'ng dan duçic däng tài trên Website S Cong Thucrng 
Ha Ni: http ://congthuong.hanoi .gov  .vn). 

Yêu cu Länh do các dan vj nghiêrn tiiic thixc hin, chju trãch nhim tnrc 
phap lut, IJBND Thành phô, da phucing và S& Cong Thuang ye cOng tá.c phông, 
chông djch COVID-19 ti ca si san xuât, kinli doanh. 

4. Be ngh UBND các qun, huyn, th xã: 

Tang cuô'ng cong tác tuyen truyn, giárn sat, kim tra, quy& 1it don dc 
thrc hin các bin pháp phông, chông dich dà de na, nhât là các bin pháp nhu: deo 
khâu trang, sat khuan tay... ti các fbi cO nguy co cao xãy ra lay nhiem djch bnh 
(chci, siêu thi, trung tm thuang mai,  các ca sâ san xut...) và xir 1 nghiem dôi vci 
các to chc, Ca nhân vi phm theo quy djnh t.i Ngh djnh so 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh y  xr pht hành chmnh trong linh vçrc y tê. 

D nghj Lnh dao các dan yj  ph& hçip thirc hin t& các ni dung trên./. - 

Ntiinhin: 
- Nihu trên; 
- IJBND Thành phô; 
- Chü tjch UBND Thành phô; 
- PCT Chü Xuân Dung; 
- PCT Nguyen Manh  Quyên; 
- BCD phOng, chng djch TP; 
- SOYte; 

- Q. Giám dc S&; 
- Các die PGD SO; 
- Các phOng, don vj thuôc So; 
- Liru VT, QLTM.., 

Nguyn Thanh Hãi 
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