
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:      /SCT-QLTM 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp  

phòng, chống dịch Covid – 19 và đảm bảo 

nguồn cung hàng hóa trên địa bàn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2021 

 

 

            Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn; 
 - Các doanh nghiệp kinh doanh TTTM, siêu thị, chợ trên địa bàn. 

 

        

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong những ngày qua 

trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, nhằm đảm bảo nguồn 

cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng chống dịch Covid-

19, Sở Công Thương đề nghị các cơ sở kinh doanh Trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố thực hiện 

những nội dung sau: 

- Chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành 

có liên quan và của thành phố Hải Phòng về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo 

an toàn trong phòng, chống dịch tại đơn vị, cụ thể: 

+ Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K + vắc xin theo khuyến cáo của Bộ Y 

tế. 

+ Các trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống bán lẻ thực hiện thắt chặt 

hơn các quy định để đảm bảo an toàn khi mua sắm, bố trí tăng cường nước rửa 

tay khô đặt tại nhiều điểm thuận tiện giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận 

và sử dụng diệt khuẩn; tăng cường vệ sinh bằng dung dịch khử trùng toàn bộ 

các bề mặt tiếp xúc tại các khu vực công cộng như tay vịn thang cuốn, tay nắm 

cửa sảnh, cửa nhà vệ sinh, nút bấm thang máy… trong suốt quá trình mở cửa 

hoạt động; kiểm tra thân nhiệt toàn bộ nhân viên, khách hàng trước khi vào siêu 

thị, trung tâm thương mại. 

 + Thực hiện nghiêm Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành 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”; công văn số 10218/BCT-TTTN ngày 

30/12/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai bản đồ chung sống an toàn 

Covid-19. 

- Về nguồn cung hàng hóa: 
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Chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm 

thiết yếu, tổ chức cung ứng lượng hàng hóa thiết yếu phù hợp phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố, phối hợp tốt với chính quyền 

địa phương khi có yêu cầu cung cấp lương thực thực phẩm tại các khu vực 

phong tỏa cách ly y tế. 

 Sở Công Thương đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh cung ứng 

hàng hóa trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin, trao đổi với Sở 

Công Thương để phối hợp giải quyết./. 

(Đầu mối trao đổi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý 

Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, Ông Nguyễn Văn Tâm- Trưởng 

phòng, điện thoại 0912.302.148; Bà Phạm Thị Thanh Hà – Chuyên viên, điện 

thoại: 0912.420.851 hoặc 02253.951.201, email: phamthanhhahp@gmail.com)  

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- UBND TP (để b/cáo);  

- PCT UBND TP Nguyễn Đức Thọ; 

- GĐ, PGĐ Lê Minh Sơn; 

- Cổng TTĐT Sở;    

- Lưu: VT, P.QLTM.                                                                           

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hải 
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