
UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIJT NAM 
SO CONG THU'ONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: '1332 /SCT-QLTM Ha Nôi, ngày O6 tháng 5 nám 2021 
V/v tang cu?mg thrc hin quyt 1it 

các bin pháp phông, chong dich 
COVID- 19 trên da bàn Thành phô 

KInh gli: 

- UBND các qun, huyn, th xà; 

- Lãnh dao  các doanh nghip kinh doanh thuo'ng mai; 

- Lãnh dao  các don vj quàn 1, kinh doanh khai thác chci, ciim 
cong nghip trên dja bàn Thành ph. 

TrLrc tinE hInh djch COVID- 19 dang dik bin phiirc tap,  khó hthng và thirc 
hin chi th s 1 1/CT-UBND ngày 05/5/202 1 cüa UBND Thành phô Ha Ni ye 
tang cuing thc hin v thng cithng thc hin quyt 1it các bin pháp phông, 
chng djch COVID-19 trong tInh hInh mâi, S& Cong Thucmg d nghj UBND các 
qun, huyn, thj xã, lath dao  các doanh nghip sn xuât, kinh doanh thucmg mai 
trên dja bàn Thành ph tap  trung thirc hin mt s ni dung sau: 

1. Tip ttic trin khai các nOi  dung theo van bàn s 1813/SCT-QLTM ngày 
28/4/202 1 và 1887/SCT-QLTM ngày 04/5/202 1 cüa S& Cong Thuo'ng Ha Ni ye 
vic thng cumg thirc hin cOng tác phông, chng djch COVID-19. 

2. Tang cung thirc hin nghiêm các bin pháp phông, cMng djch 
COVID-19. Cu th: 

- Các trung tam thuong mai,  siêu thi, cira hang tin Ich, chq du mi, chg 
dan sinE, cim cOng nghip, nhà may... thxc hin các yêu c.u, bin pháp phông, 
chông djch theo thim vi dcrçc giao tai  Quyt djrih s 225/QD-BCDQG ngày 
28/5/2020 cüa Ban Chi dao  Quôc gia phông, chông bnh COVID-19 ye vic 
"Huthig dn phông, chng và dánh giá nguy co lay nhim COVID-19 tai  Trung 
tam thuong mai,  siêu thj, chq, nba hang" và Quyt djnh s 2194/QD-BCDQG 
ngày 27/5/2020 ye vic ban hành huàng dn phàng, chông và dánh giá nguy co 
lay nhim djch COVID-19 tai  noi lam vic và kI tüc xá cho nguôi lao dng" và 
quy& djnh so 3888/QD-BYT ngày 08/9/2020 cüa B Y tê ban hanh so tay huó'ng 
dn phông, chông dch COVID-19 tai cong dng trong trng thai bInh thuèng mâi. 
Trong do lixu : 

+ T%r trang bj các phuo'ng tin, vat tu phông chng djch cn thiêt nhu: thiêt 
H, do than nhit, khü khun tai  co s& kinh doanh. 

+ Khách dn mua hang phài deo khu trang, sat khun dung djch nra tay k.hi 
dênvàkhi rave. 



+ Thirc hin phun tiêu dc khir trüng thung xuyên dôi vó'i ca so' kinh 
doanh, các phuong tin vn chuyn hang hóa (k ca phuang tin cüa các nhn viên 
sip hang theo dcm dt hang TMDT), sat khun hang hóa truâc khi cho nhân viên di 
giao hang dê tránh lay nhim trong cong  dông... 

+ Di v&i nguè'i lao dng, nguà'i lam vic, ngiiô'i ban hang cn thçrc hin 
nghiêm các quy djnh nhu sau: Deo khu trang dung cách theo hithng din cüa B 
Y t; Thu'ô'ng xuyên rüa tay bng dung djch khi.r khu.n hoc xà phông và nisóc 
sch trong khi lam vic; Nu phát hin ban than hoc ngithi khác có biêu hin sot 
hoc ho, khó th thI phâi báo cho can b phi trách phông chng djch tai  co s và 
nguô'i 5ir dung lao dng d ducc tu v.n, cách ly và diu trj kjp th?yi... 

+ Ph6i hçip v&i Phèng Y t các quân, huyên, th xä trên da bàn d trin khai 
cong tác dam bão an toàn phông chông djch tai  các ca s kinh doan.h cüa don vj 
mIrth, 

- Di vó'i cac doanh nghip kinh doanh thiio'ng mai,  các co' si có kinh doanh 
dich vu an, ung phic vu trong nhà, yêu câu thrc hin cong tác v sinh khir khuan, 
thirc hin giãn cách ti thiu Olm giüa ngt.thi vi ngithi hoc có tam chàn gitta các 
vj trI ngèi, không 5ir dyng d chung, khuyn khich ban hang mang ye nba; truYng 
hcip không dáp üng dy dü v cong tác phông, chông djch bnh theo hiió'ng dn 
cüa Bô Y té, yeu cu tam dmg hot dng cho den khi dam bào cong tác phông, 
chông djch COVID-19. 

3. D nghj UBND các qun, huyn, thi, xã: 

- Chü dng rà soát, kich ho.t Phuo'ng an dam bào hang hóa phyc vir nhu câu 
nhân dn theo các cp do cüa djch bnh, sn sang các ngun lrc dáp lmg dam bào 
cung mg hang hóa thit yu cho nhân dan các khu vlrc cách ly (nu co). 

- Chi dao các Co quan, don vi trên dja bàn, các nai thuàng xuyên có hoat 
dng tp trung dông ngithi (nhu Trung tam thu'ong mi, siêu thj, chç...) phái có 
phuang an phèng, chng dch dáp irng yêu cu, ttr trang bi,  các phuong tin, 4t tLr 
phông cMng djch c.n thit. 

- Tang cuô'ng kim tra, giám sat di vi doanh nghip kinh doanh thuo'ng 
mai, các Ca s có kinh doanh djch v1i an, ung phrc vii trong nba, yêu cu thirc 
hin cong tác ye sinh khr khuân, thirc hin giãn cách tôi thiêu 01 m giCta nguèi vOi 
ngithi hoc có tam than gitta các vi,  trI ngôi, khOng sir dçrng d chung, khuyn 
khIch ban hang mang ye nhà; truYng hcip không dáp ung dy dü v cong tác 
phông, chông djch bnh theo hung dn cüa B Y tê, yeu câu tm drng hoat  dng 
cho den lthi dam bâo cong tác phOng, cMng dch COVID-19. 

- Tang cuôTlg kim tra, giám sat vic thrc hin phông, chng djch nht là 
các bin phap nhu deo khâu trang, sat khuân tay... ti các no'i có nguy co cao xây 
ra lay nhiêm dich bênh (chg, siêu thj, trung tam thucrng mi, các ca s san xuât...) 
và xü l nghiêm dôi vi các trumg hçp vi phm ye cOng tác phèng, cMng djch 
tren dja bàn theo quy djnh. 
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Si Cong Thuong d nghj Lnh dto các don vj phi hp thirc hin t& the 
nôi dung trên./.c 

Noinhân: 
- Nhu' trén; 
- UBND Thành phô; 
- Chñ tch UBND thành phô; 
- PCT Chir Xuân Dtng; 
- PCT Nguyn Mnh Quyn; 
- BCD phàng, cliông djch TP; 
- SôYtê; 
- Q. Giárn dc So; 
- Các d/c Phó GD SO; 
- Các phOng, don vj thue So; 
- Luu VT, QLTM. 
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