
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-KT 
V/v tăng cường công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và an toàn phòng 

chống thiên tai trong lĩnh vực chợ, siêu 

thị, TTTM 

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp; Trung tâm thương mại; Siêu 

thị và Ban Quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức 

phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế Giới. Ở trong nước đợt 

dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021 đến nay đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc 

tại 26 tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều ổ dịch đã xuất hiện tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả 

với các tình huống thiên tai năm 2021,giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đặc biệt 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp, Sở Công 

Thương yêu cầu các Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm 

thương mại và Siêu thị; Ban Quản lý Chợ trên địa bàn Thành phố thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn phòng, 

chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố 

và Sở Công Thương, đặc biệt là yêu cầu 5K  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” trong phòng, chống dịch. 

2. Thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng công nghệ thông tin hoặc 

khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

3. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy định phòng, chống 

dịch theo quy định tại các ki ốt, gian hàng của đơn vị. Chấn chỉnh kíp thời đối 

với các hành vi lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm các 

quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Yêu cầu tất cả khách hàng, các hộ kinh doanh, người quản lý, người lao 

động bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi 

vào các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi; giữ khoảng 

cách an toàn giữa người với người theo quy định phòng chống dịch. 

5. Xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu 

yếu phẩm trên cơ sở phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành 

để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn thành phố, phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt đối không được găm hàng, đầu 

cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường và tăng cường giải pháp bán trực tuyến (bán 

hàng online), bán qua điện thoại đặt hàng để phục vụ nhân dân nhằm hạn chế 

di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp. 
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6. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy 

rửa thông thường đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan 

can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày 

hoặc khi cần thiết; nếu trong Trung tâm thương mại, siêu thị có nhà hàng, khu 

ăn uống thì áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với cơ sở ăn uống. 

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các lối ra vào và tại các vị trí thuận 

tiện khác, bố trí xà phòng tại các khu vệ sinh; bố trí đủ thùng đựng rác, chất 

thải có nắp đậy kín đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý; khuyến 

cáo thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng, người làm việc khi vào Trung tâm 

thương mại, siêu thị. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ để phát hiện và xử 

lý ngay các khu vực nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ, thiên tai: 

- Không bố trí các hàng hoá ở dưới nơi có nhiều đường dây điện đi qua, 

nơi trũng thấp và sắp xếp hợp lý trong các kho chứa hàng và nguyên liệu đảm 

bảo đủ không gian để kiểm tra và xử lý khi có bão, lũ, thiên tai.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn gây lửa, nguồn nhiệt đảm bảo 

khoảng cách an toàn theo quy định giữa các chất có nguy cơ cháy với nguồn 

lửa, nguồn nhiệt.  

- Kiểm tra, rà soát lại hệ thống điện theo các Tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ 

thuật an toàn điện. Tiến hành đo điện trở nối đất chống sét, điện trở thiết bị 

điện. 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của các Chợ, Siêu thị, trung tâm 

thương mại; bổ sung chỉnh lý phương án PCTT&TKCN cho phù hợp với điều 

kiện thực tế, định kỳ diễn tập phương án PCTT&TKCN nhằm nâng cao công 

tác phòng chống thiên tai theo phương án bốn tại chỗ. 

Sở Công Thương yêu cầu các Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp, Ban 

Quản lý Chợ, Trung tâm Thương mại, Siêu thị trên địa bàn nghiêm túc thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- GĐ Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, P.KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tiêu Văn Dũng 
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