
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Nam và khu 

vực duyên hải Miền Trung đang diễn biến rất phức tạp. Tại tỉnh ta, tính từ ngày 

28/6/2021 đến 06 giờ 00 ngày 14/8/2021, đã phát hiện 438 trường hợp mắc 

COVID-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện An Lão); có 03 trường hợp 

tử vong. Nhiều trường hợp mắc COVID-19 là tiểu thương buôn bán ở một số chợ 

truyền thống nhưng chưa được quản lý chặt chẽ, gây khó khăn cho công tác điều 

tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện 

rộng. 

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn 

tỉnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan và cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho 

người dân; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát 

thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-

19 tại các chợ trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về 

việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"; Văn bản số 

4353/BCT-TTTN ngày 22/7/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn phòng 

chống dịch tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg; Văn bản số 

5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch 

tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg; Văn 

bản số 4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng 

dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo 

đảm phòng chống dịch COVID-19 (các văn bản này đều đã được UBND tỉnh cho 

sao y hoặc được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Trung ương liên 

quan). 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo ban quản lý các chợ trên địa bàn thường xuyên tự đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
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các biện pháp phòng chống dịch tại chợ theo quy định; yêu cầu các tiểu thương 

buôn bán tại chợ phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực 

hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) và bố trí các vách ngăn (bằng nilong, 

mica...) giữa các gian hàng, giữa tiểu thương và người đi chợ; thực hiện phân 

luồng ra, vào chợ hợp lý; tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR-Code 

đối với người đi chợ (hoặc đăng ký danh sách người ra, vào chợ nếu không sử 

dụng điện thoại thông minh để quét mã QR-Code); tạm dừng việc kinh doanh đối 

với các tiểu thương không có sạp/ki ốt bán hàng cố định và bán các mặt hàng 

không thiết yếu tại chợ để giảm mật độ người trong chợ.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý phạt đối với các 

hộ gia đình ở gần chợ cho tiểu thương thuê mặt bằng bán hàng mà không đăng ký 

kinh doanh, không được địa phương cho phép hoặc bán hàng hóa trên vỉa hè; có 

phương án tổ chức lại hoạt động của các chợ phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

trên địa bàn, tuân thủ nghiêm các yêu cầu trong phòng, chống; nghiên cứu áp 

dụng việc phân chia tần suất đi chợ của người dân để thực hiện yêu cầu giãn cách. 

- Tạm dừng hoạt động của chợ phiên, chợ tự phát tại các thôn, xóm, khu 

vực trên địa bàn quản lý. 

- Yêu cầu ban quản lý chợ, hộ kinh doanh, tiểu thương và người lao động 

trong chợ phải ký cam kết thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống 

dịch COVID-19.   

3. Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc sắp sếp, tổ chức lại hoạt động kinh 

doanh của các chợ, phù hợp với diễn biến tình hình dịch và mức độ nguy cơ của 

từng địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. 

 4. Sở Y tế chỉ đạo cơ sở y tế trực phối hợp với ban quản lý chợ và các cơ 

quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định và 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ.  

Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các TV. BCĐ PCD tỉnh; 

- CVP + các PVP UBND tỉnh; 

- Báo BĐ, Đài PTTH BĐ (đưa tin); 

- Lưu: VT, TT THCB, K6, K15. 
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