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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦM XUYÊN 

 

Số:  1283/UBND-KT&HT 
Về việc tăng cường công tác kiểm tra 

thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 

    Kính gửi: 

              - Các ban, phòng, ngành cấp huyện; 

                  -      n nh n   n các     thị trấn; 

        - Ban quản lý các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

 

UBND huyện có Công văn 1167/UBND-KT&HT ngày 04/5/2021 về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

Công văn "h   tốc" số 1184/UBND-YT ngày 05/5/2021 về việc thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống Covid-19. Qua công tác kiểm tra thực tế trên địa bàn 

huyện cho thấy ý thức củ  người   n đại đ  số chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi 

r  đường  đến chợ và nơi công cộng; hiện tượng các điểm ăn  uống vĩ  hè cơ  ản 

dẹp b   các cơ sở karaoke, quán bar, Bi-a   ông hơi  m ss ge  cơ sở thẩm mỹ, cắt 

tóc, gội đầu, dịch vụ thể dục thể th o  trò chơi điện tử, truy cập internet đ  tạm thời 

đóng cửa nghiêm túc. Bên cạnh đó việc chấp hành phòng chống dịch tại các chợ 

nông thôn và cơ sở kinh doanh nh  lẻ còn m ng tính đối phó trước chính quyền các 

cấp và cơ qu n chức năng, nhiều chợ và cơ sở kinh  o nh chư  treo Thông điệp 5K, 

chư  có sổ theo dõi thông tin khách hàng hoặc có nhưng không thực hiện việc ghi 

chép thông tin theo quy định của Bộ Ytế về phòng chống dịch Covid- 19, chư   ố trí 

bàn riêng, biển hiệu và dung dịch khử khuẩn ở cử  r  vào để khách hàng sử dụng mà 

để lẫn lộn cùng hàng hóa bên trong cửa hàng, thậm chí có cơ sở chỉ đặt lọ khử khuẩn 

nh  loại 100 ml m ng tính đối phó. U  ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng    n  ngành tăng cường chỉ đạo cơ sở theo đị   àn được phân 

công kịp thời thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống Covid-19 tại xã, thị 

trấn, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn:   

- Chỉ đạo Ban quản lý chợ  Trung t m thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng 

và  các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đị  điểm cố định chấp hành việc in ấn, 

niêm yết  treo Thông điệp 5K, đồng thời đặt bàn và bình khử khuẩn ngay cửa ra vào 

cử  hàng  nhà  ưởng theo quy định để khách hàng giao dịch dễ thấy và sử dụng.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền th nh cơ sở, 

lồng ghép với công tác bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, nhằm hướng dẫn người 

dân biết và thực hiện nghiêm túc theo Thông điệp 5K về phòng chống Covid-19 của 

Bộ Ytế. 
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- Bố trí lực lượng kiểm tr  đột xuất vào   n đêm  về việc chấp hành tạm dừng 

hoạt động đối với các cơ sở karaoke, quán bar, Bi-a   ông hơi  massage, dịch vụ thể 

dục thể th o  trò chơi điện tử, truy cập internet  các điểm ăn  uống vĩ  hè trên địa 

bàn; trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm khắc theo quy định.  

- Tăng cường kiểm tra các chợ, Trung t m thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà 

hàng và  các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mình quản lý, về việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, nhằm chấn chỉnh kịp thời và xử lý 

nghiêm vi phạm theo quy định, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chỉ đạo những hộ có lối đi r  vào chung với ki ốt kinh doanh (đã tạm dừng 

kinh doanh nhưng vẫn phải mở cửa để ra vào) phải có bản thông báo tạm dừng kinh 

 o nh đặt phí  trước ki ốt. Đối với những cơ sở đ ng được phép kinh doanh phải thực 

hiện nghiêm túc việc ghi chép họ tên  địa chỉ củ  khách hàng theo quy định. 

- Cử cán bộ thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, giá cả; đặc biệt chủ 

trong đến các mặt hàng thiết yếu  trường hợp có dấu hiệu bất thường báo ngay cho 

phòng Kinh tế & Hạ tầng (qua mạng nội bộ TDOffice) biết để báo cáo Sở Công 

Thương kịp thời xử lý. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả 

hàng hó   đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ phòng chống dịch, 

chống đầu cơ  tung tin thất thiệt  lũng đoạn thị trường để tăng giá đột biến. 

3. Ban quản lý các chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng 

và  các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn không được lơ là, mất cảnh 

giác, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo quy định 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” vừa đảm bảo dự 

trữ hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, nhắc nhỡ khách hàng chấp 

hành theo quy định.  

Nhận được Công văn  yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, 

 BND các     thị trấn nghiêm túc triển kh i thực hiện   áo cáo B n Chỉ đạo phòng  

chống Covi -19 huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch  các PCT  BND huyện; 

- B n chỉ đạo  ịch Covi -19; 

- Phòng VH-TTvà TTVH-TT huyện (Để tuyên truyền); 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT  KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Phạm Hoàng Anh 
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