
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:            /SCT-QLTM
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 
phòng chống dịch bệnh COVID-

19 trong chuỗi cung ứng hàng 
hóa; chủ động ứng phó với các 

diễn biến của dịch bệnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hải Dương, ngày        tháng  9  năm 2021

       
Kính gửi:  

  - Các sở: Y tế, Giao thông vận tải;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3195/UBND-VP ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 
về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cung ứng hàng 
hóa; Sở Công Thương đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các 
huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các xã, phường, 
thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn trong từng khâu của toàn bộ chuỗi cung 
ứng, phân phối; đặc biệt tại các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa lưu chuyển 
liên tỉnh trên địa bàn cấp huyện;

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các kịch bản sẵn sàng cung ứng hàng 
hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, phù hợp với yêu cầu trong tình hình 
mới;

- Tiếp tục tuyên truyền, giám sát thực hiện nghiêm các quy định phòng 
chống dịch của Trung ương và của tỉnh; nhất là 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 (ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 
ngày 28/5/2020 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19); 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh 
doanh Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn thực hiện 
nghiêm việc đăng nhập và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên “Bản 
đồ chung sống an toàn COVID-19”. Qua theo dõi đến nay, còn một số địa 
phương chưa quan tâm chỉ đạo, nên số đơn vị đăng nhập và tự đánh giá nguy cơ 
lây nhiễm trên “Bản đồ chung sống an toàn COVID-19” đạt tỷ lệ thấp;

- Rút kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố phía Nam, đề nghị các địa phương 
chủ động xây dựng các kịch bản nhằm tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa khi 
dịch bùng phát. Trong quá trình tổng hợp danh sách các nhóm đối tượng ưu tiên 
tiêm Vaccin theo quy định, cần quan tâm lập danh sách đối tượng thuộc nhóm cung 
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ứng hàng hóa (người trực tiếp bán hàng tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; lái 
xe, người giao hàng, shipper các đơn vị phân phối.v.v.) để chủ động nguồn nhân 
lực trong khâu lưu thông hàng hóa khi dịch bệnh bùng phát.

- Danh sách các đơn vị đã đăng nhập và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
trên “Bản đồ chung sống an toàn COVID-19”; Danh sách các nhóm đối tượng 
trực tiếp bán hàng tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; lái xe, người giao 
hàng, shipper các đơn vị phân phối (theo mẫu biểu kèm theo) đề nghị gửi về Sở 
Công Thương trước ngày 15/9/2021.

2. Đề nghị Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong việc tổ chức kiểm tra, 
giám sát việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 
chuỗi cung ứng, phân phối; đặc biệt tại các chợ đầu mối, điểm tập kết hàng hóa 
lưu chuyển liên tỉnh. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ô Lưu Văn Bản- UV BTV, PCTTT UBND tỉnh (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các đ/c trong Tổ điều phối cung ứng hàng hóa (qua zalo);
- Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hảo
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