
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 12 năm 2021 
  

V/v tiếp tục thực hiện phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch COVID-19 tại chợ, 

cơ sở thương mại, kinh doanh ăn uống 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 Căn cứ Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế 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”; Chủ tịch UBND thị xã ý 

kiến như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 các xã, phường; Trưởng phòng Kinh tế, Y tế và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Ban 

quản lý các chợ, Chủ các cơ sở thương mại, nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy 

hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở kinh doanh ăn uống) thực 

hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 (gửi đính kèm). 

 2. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 các xã, phường:  

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh COVID-19 một (01) lần/tuần và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn; 

có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ (bao gồm cả phương 

án xử trí các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19; người chịu trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát; kinh phí thực hiện…). Phân công và công khai tên, số điện thoại của 

cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ. Xây dựng 

kế hoạch xét nghiệm sàng lọc theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 25/10/2021 

của UBND thị xã về tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn và kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động 

theo quy định pháp luật.  

- Yêu cầu Ban quản lý chợ, hộ kinh doanh/gian hàng, tiểu thương, người lao 

động trong chợ; Chủ các cơ sở thương mại, kinh doanh ăn uống phải ký cam kết và 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19, vệ sinh 



môi trường, khử khuẩn… theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5619/QĐ-

BYT ngày 07/12/2021. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ, cơ sở thương mại, kinh doanh ăn 

uống; nếu không đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, thì tạm 

dừng hoạt động.  

- Báo cáo kết quả triển khai về Phòng Kinh tế để tổng hợp cho UBND thị xã 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Giao Trưởng phòng Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp 

thời hướng dẫn, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ theo Công văn số 6493/UBND-VX ngày 13/10/2021 và Quyết định số 

4531/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 

1807/UBND-TH ngày 14/10/2021 của UBND thị xã… 

4. Giao Trưởng phòng Kinh tế (Tổ trưởng Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ) phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ, phù hợp với diễn biến tình hình dịch và 

mức độ nguy cơ của từng địa phương theo đúng quy định pháp luật. Tổng hợp, báo 

cáo đề xuất UBND thị xã để chỉ đạo. 

5. Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, UBND các xã/phường tăng 

cường thời lượng thông tin, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp chuyển tải 

các nội dung nêu trên để các tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ, công dân biết, thực 

hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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