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Cẩm Xuyên, ngày 09  tháng  8   năm 2021 
 

 

Kính gửi:     

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện; 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 161/TB-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc thông báo kết luận của Thường 

trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 

08/8/2021, Ý kiến thống nhất của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

tại cuộc họp sáng ngày 08/8/2021, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, 

Ban quản lý các chợ trên địa bàn triển khai các nội dung cụ thể sau: 

1. Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh 

doanh thương mại : 

- Tạm dừng hoạt động của chợ Phương, chợ Đoài – xã Cẩm Dương cho đến 

khi có thông báo mới. 

- Đối với các chợ còn lại được phép hoạt động nhưng chỉ bán các mặt thiết 

yếu (có phụ lục kèm theo). 

- Yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh (bao gồm các cơ sở kinh doanh tại chợ) 

làm tấm ngăn giọt bắn giữa người bán và người mua bằng vách kính, mica hoặc ni 

lông loại dày và trong suốt tại các quầy hàng, ngăn cách giữa người bán, người 

mua; chấp hành việc giữ khoảng cách giữa khách hàng với khách hàng, giữa khách 

hàng và chủ bán hàng trên 2m.  

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh 

trong hoạt động kinh doanh, buôn bán theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 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”. Đặc biệt chú trọng thực hiện một 

số nội dung sau: đo thân nhiệt, khử khuẩn, lưu thông tin khách hàng trước khi vào 

chợ, đồng thời sử dụng hệ thống loa truyền thanh để thông tin về ca bệnh trên địa 

bàn nhất là ca cộng đồng ở Cẩm Dương để người dân biết và chủ động trong công 



tác phòng chống dịch; nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đặc biệt 

quán triệt đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách.  

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh thương mại trên 

địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh 

trong hoạt động kinh doanh, buôn bán.  

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý 

nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực H.ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ đạo dịch Covid-19; 

- Phòng VH-TT, TTVH-TT (Để tuyên truyền); 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu VT , Phòng KT&HT. 
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PHỤ LỤC 

CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH TẠI CHỢ 

(Kèm theo Công văn số:2388  /UBND-KTHT ngày 09 /8/ 2021 của UBND huyện 

Cẩm Xuyên) 
 

1. Hàng thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt), thủy sản (các sản 

phẩm từ thủy sản), rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả), trái cây, trứng (các 

sản phẩm từ trứng). Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước 

mắm, đường, dầu thực vật, sữa các loại, mì gói. Lương thực: Gạo tẻ, gạo nếp, 

vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, các loại ngũ cốc, bột, tinh bột (các sản phẩm từ tinh 

bột) và một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

thiết yếu hằng ngày của người dân. 

2. Nước uống, nước ngọt đóng chai, thùng, lon… 

3. Thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, khẩu trang, sản phẩm dùng để rửa tay, tắm 

giặt, gội, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh.  

4. Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y (phải đảm bảo điều kiện theo quy định). 
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