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CQNG HOA xA HOI CH1J NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

      

S: 32 gg /SCT-QLTM Ha Nói, ngày 26 tháng 07 nàm 2020 

V/v trin khai cong tác phông, chng 
djch COVID-19 theo Cong din khn so 

05/CD-UBND ngày 26/7/2020 cüa 
Chü tjch UBND Thành phô 

£:KIYJ giri: - UBND các qun, huyn, thj xà; 
- Lnh dto các doanh nghip kinh doanh thucrng mi; 
- Lãnh dao  các dcm vj quàn 1 chci trên dja bàn Thành phô. 

Thrc hin van bàn s 3284/UBNID-KGVX ngày 22/7/2020 cüa UBNID 
Thành phô ye vic thirc hin Kêt 1un cña Thu tithng ChInh phü ye phông, 
chông djch COVID-19 và chi dio cüa Chu tjch UBNID Thành phô ti Cong din 
khân so 05/CD-UBND hôi 10 gi 30 ngày 26/7/2020 cña Chü tjch UBND 
Thành phô Ha Ni ye cong tác phông, chông djch COVID-19, Si Cong Thuang 
dê nghj UBND các qun, huyn, thj xã, Lãnh do các doanh nghip kinh doanh 
thucmg mai;  Trithng Ban quãn 1, Giám dôc các doanh nghip, hçp the xã quàn 
1, kinh doanh khai thác chg trên dja bàn Thành phO (gQi tat là d07l vj kinh 
doanh) phôi hcip triên khai thrc hin mt so ni dung sau: 

1. UBND các qun, huyn, thj xã: 

- Rà soát lai phuang an dam báo d trft luçmg hang hóa dã xây dirng và 
nhu câu phiic vii nguôi dan tai  các dja diiêm phãi each ly trên dja bàn dam bào dü 
hang boa phic vi nhân dan 4 tti chô trong mi tInh huông; 

- Trin khai cong tác phông, chng djch bnh trên dja bàn dc bit là tai 
các co' s kinh doanh thuo'ng mai,  các chç trên dja bàn: phài có nuóc sat khuân 
dê sat khuân tay, thirc hin kiêm tra than nhit, deo khâu trang ncii cong cong; 

- Tuyên tmyn cho ngui dan trên dja bàn không di mua tIch trir hang 
boa, den các h thông phân phôi, các chçi phài duçic hem tra than nhit, deo 
khâu trang, sat khuân tay. 

2. Các don vi kinh doanh trên dja bàn: 

- Rà soát 1ti phuo'ng an dam bào dir trü luçmg hang hóa dã xây dçmg d:ê b 
sung hrqng dtt trü theo Phuong an 3 cüa S Cong thuo'ng; có phucing an phiic vii 
kinh doanh hiu qua nhât là dôi vOl các hang hóa thiet yêu và các mt hang sinh 
hot có nhu câu s1r dting cao trong müa djch, phiic vi nhu câu tiêu dung cüa 
nhân dan cho phñ hcp vOi dien biên cüa djch. 

- Thrc hin Phuang an phông, chng lay nhim djch COVID- 19 dam bâo 
an toàn cho can b, nguOi lao dng và khách den tham quan, mua sam cüng nhu 
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dam bào v sinh môi tnr?mg cc sâ kinh doanh, các trang thi& bj kinh doanh. 
trong do hm : 

+ Trang bj dy dü nithc sat khun tay, thirc hin kim tra than nhit. 
Khách den mua hang phài deo khâu trang, sat khuân dung dlch  n~a tay khi den 
và khi ra ye. 

+ Di vói ngithi lao dng, nhân viên ban hang cn thixc hin nghiêm các 
quy dinh nhu sau: Deo khâu trang dung each theo huó'ng dan cüa B Y tê; 
Thithng xuyên rüa tay bang dung djch sat khuân hoc xà phông vànuc sch 
trong khi lam vic; Nêu phát hin bàn than hoc ngui khác có biêu hin sot 
hoc ho, khó thâ thI phâi báo cho can b phçi trách phOng chông djch ti cci s& 
và ngithi sir d%ing lao dng dê duçic tu van, each ly và diêu tr kjp thai... 

+ Thirc hin phun tiêu dc khir trüng thuO'ng xuyên dôi vi co sa kinh 
doanh, các phuang tin v.n chuyên hang hóa (kê cà phuang tin cüa các nhân 
viên giao hang theo dan dt hang TMDT), sat khuân hang hóa tnrac khi cho 
nhân vien di giao hang dê tránh lay nhim trong cong dông... 

S Cong Thucing Ha Ni d nghj UBND các qun, huyn, thj xã, các dan 
vi kinh doanh trên dja bàn Thành phô nghiêm tue triên khai thirc hin, chung tay 
phOng, chông djch COVID-19./.,----- 

No'i nhn: 
-Nhirtrên; 
- Bô Cong Thrctng; 
- UBND Thành phô; 
- Die Chü tjch UBND TP; 
- Các Phó Chñ tjch UBND TP; 
- SyYtê; 
- Phông KT, KGVX - VP UBND TP; 
- Các die PGD Si; 
- Các phông, don v thuc S; 
- Lixu VT, QLTM 

GL&MDOC 

PHOV ,  

Lê Hông Tháng 

(dé 
báo 
cáo) 
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