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Gia Lai, ngày 04 tháng 02 năm 2021

V/v kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây
nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất,
kinh doanh

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku;
- Ban quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ;
- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện văn bản số 568/BCT-KH ngày 30/1/2021 của Bộ Công Thương về
việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19
tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố Pleiku, ban quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,
doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời phối hợp triển khai
một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Pleiku:
- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ (đặc
biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ
về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19) đến các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân, HTX kinh doanh thương mại, ban quản lý các chợ, đại lý, cửa
hàng, nhà hàng, khách sạch, điểm bán hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,
các cửa hàng tiện lợi… trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết bằng văn bản chịu trách
nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch tại các
cơ sở kinh doanh thương mại.
- Triển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm
dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo Quyết định
số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày
28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy
định các cơ sở kinh doanh không đảm bảo công tác phòng, chống dịch (nếu có).
2. Ban quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và doanh nghiệp kinh
doanh thương mại trên địa bàn tỉnh:
- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, đặc
biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ
về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 về một số biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần “Chống dịch như chống giặc”,
nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện sản xuất kinh

doanh đến cán bộ, nhân viên, người tiêu dùng; thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng, chống dịch, hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng khẩu trang y tế và dung
dịch sát khuẩn, thực hiện giữ khoảng cách nơi công cộng, bảo đảm sức khỏe, an
toàn cho người lao động và người tiêu dùng.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết bằng văn bản chịu trách
nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch tại cơ
sở.
- Thực hiện ngay hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch
COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; tại trung tâm thương
mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020,
Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19.
3. Bản cam kết và phiếu đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 gửi về
Sở Công Thương trước ngày 26/2/2021 theo địa chỉ: Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương Gia Lai - Số 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, T. Gia Lai; ĐT:
02693.828.151 và theo Email: qltm.sct@gialai.gov.vn.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku và Ban quản lý Trung tâm
thương mại, siêu thị, chợ, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn
tỉnh quan tâm kịp thời triển khai thực hiện.
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