ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-KTN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện công tác
phòng, chống dịch tại các
chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại và cung ứng
hàng hóa thiết yếu

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý các Khu Kinh tế và KCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để chủ
động trong việc phòng, chống dịch, duy trì hoạt động tại các chợ và đảm bảo cung
ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh khi áp dụng Chỉ thị 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc cao hơn; UBND tỉnh yêu cầu
Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các Khu kinh tế và
Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương
thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Công Thương
a) Khẩn trương hoàn thiện Phương án cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh
theo từng cấp độ và cụ thể một số địa bàn, khu vực tập trung đông dân cư ở đô thị
và nông thôn; tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương tham mưu trình UBND
tỉnh quyết định ban hành.
b) Xây dựng khung hướng dẫn, biểu mẫu và nội dung yêu cầu để UBND
các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ, đạt yêu cầu
đề ra; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị,
trung tâm thương mại.
c) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cung ứng hàng hóa thiết yếu
của các địa phương, đơn vị; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo yêu
cầu.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các đơn vị chăn nuôi,
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn (gia súc, gia cầm, rau, củ quả…) và
có nguồn hàng ổn định tham gia phân phối hoặc cung ứng hàng hóa cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch.
3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp
a) Chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các khu
cách ly, khu lưu trú thực hiện 03 tại chỗ trong cơ sở sản xuất, nhà máy tại các Khu
công nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh theo từng cấp độ của dịch
bệnh Covid-19.
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b) Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị
xã, thành phố xây dựng phương án phòng chống dịch tại các nhà máy, Khu công
nghiệp và phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Khẩn trương xây dựng phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa
bàn quản lý theo từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19, sát thực tế và phù hợp với
Phương án của tỉnh.
b) Chỉ đạo, quán triệt các Ban quản lý, đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương
mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xây dựng phương
án/kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 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”; Công
văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn PCD tại
chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg; Công văn số
4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn bố trí
địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bản đảm
phòng, chống dịch Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBDN các huyện, thị
xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo về
UBND tỉnh qua Sở Công Thương trước ngày 23/8/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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