
UBND THANH PHO HA NOT CONG bA xA IIQI CHU NGHIA VI1T NAM 
S CONG THU'ONG Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: '12 ' f /SCT-QLTM Ha Nôi, ngày O'f tháng 5 nám 2021 
V/v tang cung thrc hin cong tác 
phOng chông djch COVID-19 trén 

dja bàn Thành phô 

KInh g1ri: 

- UBND các qun, huyn, thj xã 

- Lãnh do cac doanh nghip kinh doanh thucmg mi; 

- Lãnh dao các don vj quail i, kinh doanh khai thác chç, cm 
Cong nghip trên dja bàn Thành phô. 

Thrc hin van bàn so 232 1/BCT-KH ngày 26/4/202 1 cüa B Cong Thuong v 
viêc tang cung thçrc hin phOng, chng djch bnh Covid- 19, chi di.o cüa UBND 
Thành ph ti Cong din s 04/CD-CT ngày 27/4/2021 v tang cuông thçrc hin 
phông, chng djch bnh COVID-19 trên dja bàn thành ph Ha Ni, Cong din so 
05/CD-CT ngày 02/5/202 1 v tang cumg cong tác phông, chng dch COVID-19 
trên dia bàn Thành pM sau kr nghi L 30/4 và 01/5 và Cong din s 06/CD-CT ngày 
03/5/202 1 v tm thing các hot dng không thit yu d phông, cMng djch covid-19 
trén dia bàn thành pM Ha Nôi, S Cong Thucmg d nghj UBND các qun, huyn, thj 
xà, lãnh do các doanh nghip san xut, kinh doanh thuong mai  trên dja bàn Thành 
pM trin khai thic hin mt s ni dung sau: 

Tiêp t1c trin khai các ni dung theo van bàn s 1813/SCT-QLTM ngày 
28/4/2021 cüa So' Cong Thuong Ha Ni v vic thng cu?mg thirc hin cong tác 
phOng, cMng djch COVID-19. Cii tM nhu sau: 

1. IMi vô'i các don v san xut, don v quãn 1 khai thác c1im cong nghip 
trên dja bàn Thành ph: 

- ThuO'ng xuyên nm bt thông tin v tlnh hmnh djch COVID-19 trên Cong 
thông tin cüa Bô Y M va trên các kênh thông tin di chi5ng, báo chi tuyt dôi khOng lo 
là chü quan, mt cãnh giác trong cong tác phOng, cMng dch COVID- 19. 

- Tang cuo'ng cong tác tuyên truyn thông dip 5K gm: khâu trang-khir 
khun-1thoâng cách-không ti1 tp-khai báo y té. 

- Trin khai thirc hin téit cong tác dam bào v sinh môi truà'ng; thuô'ng xuyên 
pMi hc'p va'i don vj Y M trén dja bàn trin khai các bin pháp phông, cMng djçh: 
phun thuc khü' trOng, diet khun,... v.v ti các khu vxc san xuât. 

- Chi dao  can bô, cong nhãn viên, ngui lao dng thixc hin nghiêm vic deo 
kh.0 trang ti các no'i cOng cong; Kim soát và yêu cu khách hang deo khu trang, 
tha tay bng nuo'c diet khun khi vào khu vrc hot dng, san xut. 



2 

- Quàn 1 nguôi lao dông ti dan vj., nu thi Thành ph dip  nghi 1 30-4 và 1-5, 

khi tr& lai phài thuc hiên khai báo y tê theo quy dinh.  Dc bit chü kiêm soát chat 

chê, thuc hiên cách ly y th di vâi các chuyên gia, cong nhân tay nghê cao, nhà quân 
1 ducic nhàp cânh vào Viêt Narn. 

- Thumg xuyen lit dánh giá vic thrc hin các yêu cau, bin pháp phông, 
chng dich theo nhiêm vu duçic giao ti Quyt dnh s 2194/QD-BCDQG ngày 
27/5/2020 v vic ban hành hu&ng dn phOng, chông và dánh giá nguy co' lay nhiêm 
djch Covid-19 tai  no'i lam vic và ki tue xá cho nguii lao dng" 

2. Di vó'i các don vj quãn 1, kinh doanh chçr, siêu thi, trung tam thu'o'ng 
mai: 

Tip ti1c thirc hin nghiêm tue các bin pháp phOng, cMng dch COVID-19 
theo chi do cüa ChinE phñ, B Y th và UBND Thành phO; ci the: 

- Thxc hiên nghiern yeu cu 5K trong phông, chng djch bnh, truâc ht là 
vic deo khu trang bt buôc, sat khun tay ti nai cOng cong nhu: chçt, siêu thj, trung 
tam thuang mi,... Tr chM phic vti hành khách không deo khâu trang. 

- B trI b phn don tip, do than nhit và hithng dn khách hang ra vào chçi, 
sieu thi, trung tam thuo'ng mi thxc hin rira tay, sat khun tay theo quy trinh cüa B 
Y t truâc khi vào tham quan, mua sam. 

- Thrc hin v sinE, khir khun dh ki ti Ca s kinh doanh. 

- Tang cu?mg bào v, nhân viên kim soát các cira ra vào chçi; nu ngu?i dan 
khOng deo khu trang thl kiên quyt không cho vào chg ho.c báo cho chinh quyên, 
1xc lucmg chjrc nàng dia phuang xir 1 theo quy dinE;  thiRng xuyên don d6c cac tiu 
thuang ban hang tai cho' phài deo khu trang trong sut thi gian hot dng. 

- Quân l ngui lao dng tai dan vi,  nu rO'i Thânh ph djp nghi l 30-4 và 1-5, 
khi tri li phài thuc hiên khai báo y t theo quy dinh.  Dc bit chi kim soát ch.t 
chê, thuc hiên each ly y t di vó'i các chuyên gia, nha quàn l, lao dng duçic nhp 
cành vao Viêt Nam. 

- Di vui các doanh nghiêp kinh doanh thuong mi, các co su có kinh doanh 
dich vu an, ung phuc vu trong nhà, yêu cu thrc hin cong tác v sinE kECi khuân, 
thuc hiên giãn cách ti thiu 01 m giUa nguii vri nguO'i hoc có thm chAn giva các vi 
trI ngOi, kbOng sr dung d chung, khuyk khich ban hang mang v nhà; tnrè'ng hçrp 
không dáp üng dy dü v cOng tác phông, chng djch bnh theo huOng dan cüa B Y 
tê, yêu cau tm dung hoat dông cho dn khi dam bào cong tác phOng, chng djch 
COVID-19. 

- Thung xuyen ttr danE giá vic thic hin các yêu c.u, bin pháp phOng, 
chông dich theo nhiêm vu ducc giao tai  Quyt  dinE  s6 225/QD-BCDQG ngày 
28/5/2020 cüa Ban Chi dao Quc gia phOng, chng bnh COVID-19 v vic "HuOng 
dan phOng, cMng và dánh gia nguy co lay nhim COVIID- 19 ti Trung tam thuong 
mai, siêu thi, chci, nhà hang" và Quy& dinh s 21 94/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 v 
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vic ban hành huong dn phông, chcng và dánh giá nguy co' lay nhim djch COVID-
19 tai ncii lam vic Va kI tue xá cho ngu&i lao dng" 

3. Các do'n vi t chuI'c sir kin: 

- Dmg các hot dng, sr kin tp trung dông nguii khi không cn thit trong 
linh v'xc Cong Thuoiig. 

- Trumg hap cn thit phài t cht'rc thi phãi thxc hin nghiêm các bin pháp 
phông, chng dch, phài tuân thu yêu cu, huó'ng dn cüa cci quan y t, Ban chi do 
phOng chng djch COVID- 19 nai t chirc và theo huó'ng dn ti s tay "Huó'ng dn 
phOng, cMng djch COVID- 19 ti cong dng trong trng thai birth thung mó'i" ban 
hành kern theo Quyt dnh s6 3888/QD-BYT ngày 08/9/2020 cüa BQ Y tê (ni dung 
Quyt dinh va S tay huóng dn duçic dàng tãi trên Website Sâ Cong Thucmg Ha 
Ni: http://congthuong.hanoi.gov.vn ). 

Yêu cu Lãnh do các dan v nghiêm Inc thirc hiên, chu trách nhim truó'c 
pháp luât, UBND Thành ph, da phuang và S Cong Th't.rang v cong tác phOng, 
cMng dch COVID-19 ti co s san xut, kinh doanh. 

4. Dé nghj UBND các qun, huyn, thj xã: 

EM nghi. UBND các qun, huyn, th xâ tiêp tçic tang cu&ng cong tác tuyên 
truyn, giám sat, kim tra quy&c lit don dc thirc hin các bin pháp phông chong 
djch cia d ra, nht là các bin pháp nhu deo khu trang, sat khun tay... ti các fbi CO 

nguy co' cao xày ra lay nhim dich bênh (chci, siêu thj, trung tam thuong rni, các co 
s& san xut...) va xir l nghiêm di vO'i các t chuc, cá nhãn vi phm theo quy djnh 
cüa pháp luât; Tang cuông thông tin tuyen truyn dn các co s& san xut, kinh doanh 
trên cia bàn và ngiRñ dan nghiêm tue trin khai thixc hin khai báo y t theo huâng 
d1n cüa Bô Y t, vO'i nhüng nguYi có biu hiên ho, s&, khó thi hoäc các biéu hiên 
nghi ng? nhirn bnh COVID-19 khác cn phài cM ngay các ca sâ Y tê gân nhât 
hoc Trm Y t xã, phu'mg, thj trn d dugc huO'ng dn và xi:r 1 kp th?ñ. 

Si Cong Thuang d nghi Lành do các dan v phi hap thc hin tot các ni 
dung trên./. 

N.'yi nhân: 
- Nhu' trên; 
- UBND Thành phô; 
- ChO tich UBND thành ph 
- PCT Chr Xuân Dung; 
- PCT Nguyen Manh  Quyên; 
- BCD phOng, chong djch TP; 
-Só'Ytê; 
- Q. Giám dOc SO; 
- Các dic Phó GD So'; 
- Các phOng, don vj thuôc SO'; 
- Lu'u VT, QLTM. 
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