UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1610 /UBND- KTHT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn phòng chống dịch tại
chợ trong tình hình dịch bệnh Covid-19
hiện nay trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thực hiện Văn bản số 1093/SCT-QLTM&HTQT ngày 26/7/2021 của Sở
Công thương về việc hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ trong tình hình dịch
bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, Về việc này ông Nguyễn Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
- Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, hiện nay
một số tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc chưa áp dụng thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tuy nhiên để giữ vững những thành quả đã
đạt được và thực hiện tốt các biện pháp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 các cấp tại các chợ trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố
nghiên cứu các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản
hỏa tốc số 4353/BCT-TTTN ngày 22/7/2021, Văn bản hỏa tốc số 5858/BYTMT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế V/v Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại
chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ban hành kèm theo (Có văn bản và hướng dẫn kèm theo) để áp
dụng một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình và
bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Trường hợp địa
phương phải thực hiện việc giãn cánh xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thì phải
thực hiện nghiêm túc tất cả các nội dung hướng dẫn tại Văn bản số
5858/BYTMT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế.
1. UBND các xã, thị trấn.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, chỉ
đạo các Ban quản lý chơ, chợ phiên thuộc địa bàn quản lý đánh giá an toàn
Covid-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
- Thực hiện việc khai báo y tế thông qua việc quét mà QR code tại các
cổng chợ theo hướng dẫn tại Văn bản số 1056/SCT-QLTM&HTQT ngày
20/7/2021 của Sở Công thương V/v kiểm soát người đến các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp bằng quét mã QR code
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các chợ đánh giá an
toàn Covid-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
- Thực hiện việc khai báo y tế thông qua việc quét mà QR code tại các
cổng chợ theo hướng dẫn tại Văn bản số 1056/SCT-QLTM&HTQT ngày
20/7/2021 của Sở Công thương về việc kiểm soát người đến các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp bằng quét mã QR code.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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