
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v triển khai đảm bảo “Vùng 

xanh” trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đối với 

các chợ, trung tâm thương mại, 

siêu thị trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng: KT&HT, VH&TT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Ban quản lý chợ/Tổ quản lý chợ; 

- Các Trung tâm thương mại, siêu thị; 

- Các cửa hàng bán buôn, bán lẻ; cửa hàng tiện 

ích; cửa hàng tạp hoá. 

 

 UBND huyện Tam Dương nhận được Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 của liên ngành Sở Công thương - Sở Y tế 

về việc triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc (Sao gửi kèm). UBND huyện Tam Dương yêu cầu các đơn vị khẩn trương 

thực hiện nhiệm vụ sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

 - Thông báo, triển khai Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT 

ngày 15/9/2021 của liên ngành Sở Công thương - Sở Y tế đến các Ban quản lý 

chợ/Tổ quản lý chợ; Các Trung tâm thương mại, siêu thị; Các cửa hàng bán 

buôn, bán lẻ; cửa hàng tiện ích; cửa hàng tạp hoá trên địa bàn quản lý để thực 

hiện các quy định tại mục IV. Mục V hướng dẫn số 01/HDLN-SCT-SYT nêu 

trên và văn bản số 1284/SCT-QLTM&HTQT ngày 20/8/2021 của Sở Công 

thương về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

 - Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Ban quản lý chợ/Tổ 

quản lý chợ; Các Trung tâm thương mại, siêu thị; Các cửa hàng bán buôn, bán 

lẻ; cửa hàng tiện ích; cửa hàng tạp hoá trên địa bàn quản lý thực hiện các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19.  

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo tình hình, diễn 

biến dịch bệnh để UBND huyện, BCĐ huyện chỉ đạo. 



 2. Các Ban quản lý chợ/Tổ quản lý chợ; Các Trung tâm thương mại, 

siêu thị; Các cửa hàng bán buôn, bán lẻ; cửa hàng tiện ích; cửa hàng tạp 

hoá trên địa bàn huyện 

 - Tổ chức thực hiện các quy định tại mục IV. Mục V hướng dẫn số 

01/HDLN-SCT-SYT nêu trên và văn bản số 1284/SCT-QLTM&HTQT ngày 

20/8/2021 của Sở Công thương về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình hiện nay.  

- Đánh giá và gửi bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 về 

UBND xã, thị trấn để kiểm tra, rà soát khắc phục ngay đối với những trường hợp 

có nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ lây nhiễm cao (Có mẫu kèm theo Hướng dẫn 

số 01/HDLN-SCT-SYT). 

 3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm VHTTTT huyện 

 Đăng tải Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 

của liên ngành Sở Công thương - Sở Y tế trên cổng thông tin giao tiếp điện tử 

huyện và tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện để các Ban quản lý chợ/Tổ 

quản lý chợ; Các Trung tâm thương mại, siêu thị; Các cửa hàng bán buôn, bán 

lẻ; cửa hàng tiện ích; cửa hàng tạp hoá trên địa bàn huyện thực hiện. 

 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01/HDLN-SCT-SYT 

ngày 15/9/2021 của liên ngành Sở Công thương - Sở Y tế; Văn bản số 

1284/SCT-QLTM&HTQT ngày 20/8/2021 của Sở Công thương. Tổng hợp báo 

cáo định kỳ hàng tháng, đột xuất theo tình hình, diễn biến dịch bệnh để UBND 

huyện, BCĐ huyện chỉ đạo.  

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện././ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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