
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:             /SCT-QLTM&HTQT 

V/v triển khai “Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19 tại TTTM, siêu thị, chợ, 

nhà hàng theo Quyết định 5619/QĐ-

BTY ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

- Các siêu thị, trung tâm thương mại. 

 

Ngày 07/12/2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5619/QĐ-BYT 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” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

5619/QĐ-BYT). Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 

7969/BCT-TTTN ngày 13/12/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà 

hàng. Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện 

tốt các nội dung sau:    

1. UBND các huyện, thành phố  

1.1.  Triển khai Quyết định số 5619/QĐ-BYT đến tất các cơ quan, UBND xã, 

phường, thị trấn và các đơn vị, các chợ, cửa hàng tiện lợi, tiện ích, các nhà hàng 

(gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn 

uống) trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai và đôn đốc: 

- Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống lây nhiễm 

dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 5619/QĐ-BYT; 

- Ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với chính 

quyền địa phương theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT; 

- Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, một 

tuần/lần theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT và cập nhật 

lên hệ thống antoancovid.vn;  

* Đối với các chợ: Ngoài các nội dung nêu trên, cần thực hiện thêm các nội 

dung:  

- Thường xuyên tổ chức phát thanh trong thời gian chợ mở cửa để nhắc nhở 

các hộ kinh doanh, người lao động, người làm việc, người bán hàng và khách hàng 

thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện Thông 

điệp 5K, quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19…); 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho tất cả các hộ kinh doanh, 

người làm việc, người lao động, người bán hàng tại chợ tuân thủ các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định;  
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- Hướng dẫn các hộ kinh doanh trong chợ ký cam kết thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 

5619/QĐ-BYT;   

- Yêu cầu người bán hàng, người lao động, người làm việc trong chợ đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh một tuần/lần theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo 

Quyết định số 5619/QĐ-BYT. 

1.2- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh; đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm và các biện pháp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi 

phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   

Đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cần yêu cầu đơn vị quản lý và 

người sử dụng lao động có các biện pháp khắc phục và giám sát việc khắc phục đó. 

2. Các siêu thị, trung tâm thương mại 

- Nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn theo Quyết định số 

5619/QĐ-BYT;  

- Quán triệt tới người làm việc, người lao động, các hộ kinh doanh thuộc cơ 

sở quản lý được biết và thực hiện nghiêm Quyết định số 5619/QĐ-BYT; 

- Phát thanh trong thời gian mở cửa để nhắc nhở người lao động, người làm 

việc, người bán hàng và khách hàng thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 (thực hiện Thông điệp 5K, quy định về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19…); 

- Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, một 

tuần/lần theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT và cập nhật 

lên hệ thống antoancovid.vn;  

(gửi kèm Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”) 

Căn cứ các nội dung nêu trên, Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, các siêu thị, trung tâm thương mại, các đơn vị quản lý, kinh doanh khu 

dịch vụ phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Thông tin và TT (P/h); 

- Công thông tin giao tiếp điện tử Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTGTĐT của Sở (Đ/c Thúy); 

- Đ/c Hiền – PTP KHTCTH (tổng hợp); 
- Lưu: VT, QLTM&HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Ngọc Phi 
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