UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ CÔNG THƢƠNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-SCT

Đà Nẵng, ngày

tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng,
chống dịch COVID – 19 tại các chợ, trung tâm thƣơng mại,
siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
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Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
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Căn cứ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng;
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Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố về
việc thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay và Công văn
số 6589/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong
tình hình hiện nay;

QUYẾT ĐỊNH:
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Theo đề nghị của Phó Chánh Thanh tra – Phụ trách Thanh tra Sở Công
Thương.

tri

Điều 1. Thành lập các Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID –
19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết
tắt là Đoàn Kiểm tra), gồm các phòng chuyên môn có tên sau:
1. Đoàn kiểm tra số 01
- Trưởng đoàn: ông Thái Việt Hùng - Trưởng phòng Quản lý năng lượng;
- Thành viên: phòng Quản lý năng lượng, phòng Quản lý Công nghiệp (mỗi
phòng cử 01 công chức).
2. Đoàn kiểm tra số 02
- Trưởng đoàn: ông Đặng Công Chu Ấn - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập
khẩu;
- Thành viên: Văn phòng Sở, phòng Quản lý Xuất nhập khẩu (mỗi phòng cử
01 công chức).

2

3. Đoàn kiểm tra số 03
- Trưởng đoàn: ông Đặng Ngọc Đắc - Phó Chánh Thanh tra – Phụ trách
Thanh tra.
- Thành viên: công chức của Thanh tra Sở.
Điều 2. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo trên, các Đoàn Kiểm tra có nhiệm
vụ tổ chức thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại các chợ,
trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
1. Nội dung kiểm tra
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a) Phương án an toàn phòng, chống dịch trong lĩnh vực hoạt động theo
hướng dẫn của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và các bộ, ngành
trung ương (Trung tâm thương mại, siêu thị thực hiện theo Quyết định số
2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19; chợ đầu mối, chợ truyền thống thực hiện theo Công văn số 5858/BYTMT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế);
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b) Thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không
tụ tập – khai báo y tế);
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c) Bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng; có vách ngăn
giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021;
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d) Việc trang bị thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người
đến làm việc tại đơn vị, người hoạt động tại các chợ truyền thống; người đi chợ,
người sử dụng dịch vụ thương mại;
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đ) Tiểu thương và những người làm việc trực tiếp liên quan đến hoạt động
tại chợ: Đã được tiêm ít nhất 01 liều vaccin phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng;
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e) Việc sử dụng Giấy đi mua hàng QRCode tại các chợ, trung tâm thương
mại, siêu thị.
2. Địa bàn kiểm tra

tri

- Đoàn kiểm tra số 01: quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang;
- Đoàn kiểm tra số 02: quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ;
- Đoàn kiểm tra số 03: quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu.
(có danh sách các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị kèm theo).
3. Thời gian kiểm tra: từ ngày 30/9/2021 đến khi có thông báo mới

4. Giao ông Nguyễn Văn Trừ - Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, hướng
dẫn triển khai thực hiện việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ, trung
tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đảm bảo hiệu quả công
tác kiểm tra.
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Trưởng các Đoàn Kiểm tra báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách
danh sách các đơn vị dự kiến được kiểm tra, thời gian, địa điểm kiểm tra trên địa
bàn được phân công (tối thiểu 02 đơn vị/buổi kiểm tra). Đoàn Kiểm tra thực hiện
theo chế độ kiêm nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn Kiểm tra do
Trưởng Đoàn Kiểm tra phân công.
Định kỳ hàng ngày, các Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo
BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 của Sở trƣớc 14 giờ (thông qua ông Đỗ Hà
Anh Vũ) để kịp thời báo cáo BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 của thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra – Phụ trách Thanh tra,
Trưởng phòng, công chức các phòng chuyên môn có tên tại Điều 1 và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
GIÁM ĐỐC
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Nơi nhận:
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- Như Điều 4;
- UBND TP (để b/c);
- UBND các quận, huyện (để p/h);
- BCĐ PCD COVID -19 của Sở;
- Lưu: VT, TTRA.

Lê Thị Kim Phƣơng

