
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:              /SCT-KTATMT 

V/v quyết liệt thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 

tại Trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ và cửa hàng tiện lợi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

  - UBND các quận, huyện; 

  - Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng; 

  - Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; 

  - Các Ban Quản lý các chợ quận, huyện; các đơn vị quản lý chợ; 

  - Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, vật tư y tế; 

  - Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp; 

  - Các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

888/UBND-SYT ngày 09/02/2021 về việc tiếp tục quyết liệt tăng cường công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 784/UBND-KT ngày 

05/02/2021 về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh kèm theo Công văn số 

568/BCT-KH ngày 30/01/2021 của Bộ Công Thương, Giám đốc Sở Công 

Thương đề nghị UBND các quận, huyện; Cục Quản lý thị trường thành phố Đà 

Nẵng, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; Ban Quản lý các chợ 

quận, huyện; các đơn vị quản lý chợ; các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi; các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, vật tư y tế; các doanh 

nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp tiếp tục phối hợp quyết liệt triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Đối với UBND các quận, huyện 

- Chỉ đạo quán triệt các Ban Quản lý chợ quận, huyện, các đơn vị quản lý 

chợ, các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quyết 

liệt, siết chặt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là 

yêu cầu tất cả khách hàng, các hộ kinh doanh, người quản lý, người lao động bắt 

buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào các 

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi; giữ khoảng cách an toàn 

giữa người với người; 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND phường, xã tăng cường kiểm 

tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi theo 

địa bàn quản lý để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định 
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phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn quận, huyện thực hiện ngay việc đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phòng chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch COVID-19, cụ thể: 

+ “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” ban hành kèm theo Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; 

+ “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 kèm theo Quyết 

định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020. 

- Chỉ đạo, giám sát UBND các phường, xã trong việc triển khai phổ biến 

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai ký cam kết tại các Trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

được ban hành kèm theo Công văn số 1588/SCT-KTATMT ngày 08/9/2020 của 

Sở Công Thương và hướng dẫn các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa 

hàng tiện lợi ký Bản cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

với UBND phường, xã. 

2. Về hoạt động sản xuất, phân phối khẩu trang y tế, vật tư y tế và các 

loại hóa chất tẩy rửa, khử trùng, diệt khuẩn phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 

a) Đối với Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng 

- Chủ động, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm 

tra hoạt động sản xuất và phân phối, kinh doanh khẩu trang y tế, vật tư y tế; hoạt 

động kinh doanh hóa chất tẩy rửa, khử trùng, diệt khuẩn như: Cloramin B 25%, 

Clorin Ca(ClO)2, cồn công nghiệp 900, nước Javen và các hóa chất khác có liên 

quan phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

 - Xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, nâng giá, không niêm yết 

giá và không bán theo giá niêm yết các loại khẩu trang y tế, vật tư y tế, hóa chất 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành. 

b) Đối với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, vật tư y tế trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

Chuẩn bị đầy đủ nguồn nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế và các 

vật tư y tế cần thiết, đảm bảo đủ số lượng cung ứng, phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tránh xảy ra tình trạng 

thiếu, khan hiếm khẩu trang, vật tư y tế phòng, chống dịch. Tuyệt đối không 

vu
dh

a-
10

/0
2/

20
21

 1
2:

33
:1

8-
vu

dh
a-

vu
dh

a-
vu

dh
a



3 

 

được găm hàng, đầu cơ và tăng giá đối với khẩu trang y tế và các vật tư y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

c) Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tuyệt đối không được 

găm hàng, đầu cơ và tăng giá đối với các loại hóa chất tẩy rửa, khử trùng, diệt 

khuẩn như: Cloramin B 25%, Clorin Ca(ClO)2, cồn công nghiệp 900, nước Javen 

và các hóa chất có liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối với Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, các Ban 

quản lý chợ quận, huyện và các đơn vị quản lý chợ 

- Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

dịch COVID-19 theo Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng 

đồng trong trạng thái bình thường mới của Bộ Y tế và Công văn số 181/SCT-

KTATMT ngày 28/01/2021 của Sở Công Thương như: Thông tin, tuyên truyền 

phòng chống dịch COVID-19 tại chợ qua loa phát thanh, thực hiện thông điệp 

5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, 

trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng chợ, bố trí xà phòng tại các 

khu vệ sinh; bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín đặt ở vị trí thuận 

tiện và thực hiện thu gom, xử lý; yêu cầu lực lượng bảo vệ chợ tăng cường tần 

suất kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh, khách hàng bắt 

buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ, rửa tay bằng nước sát 

khuẩn trước khi vào chợ và giữ khoảng cách an toàn giữa người với người, cài 

đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế: NCOVI, Bluezone nếu sử 

dụng thiết bị di động thông minh; không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; 

che miệng và mũi khi ho, hắt hơi,.. Đối với những trường hợp hộ kinh doanh, 

khách hàng không chấp hành việc đeo khẩu trang thì lực lượng bảo vệ chợ kiên 

quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định hiện hành; 

- Thực hiện vệ sinh môi trường tại chợ, tiến hành khử khuẩn đối với nền 

nhà, lối đi trong chợ và các khu vực công cộng bằng dung dịch tẩy rửa; 

- Tiếp tục cập nhật phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu tại chợ 

thuộc thẩm quyền quản lý, trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch 

cần thiết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn tại chợ; chủ động 

theo dõi, nắm bắt tình hình để tuyên tuyền, vận động và hướng dẫn các hộ kinh 

doanh tại chợ có kế hoạch dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu 

phẩm trên cơ sở phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành để 

đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn thành phố trong dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền địa phương triển khai các 

hoạt động phòng, chống COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở; 
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- Thực hiện ngay việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 

các chợ theo “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 kèm 

theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19; 

- Tiếp tục triển khai phổ biến Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

và triển khai ký cam kết tại các chợ được ban hành kèm theo Công văn số 

1588/SCT-KTATMT ngày 08/9/2020 của Sở Công Thương. Yêu cầu tất cả các 

hộ tiểu thương phải ký cam kết với Ban Quản lý chợ, đơn vị quản lý chợ về việc 

thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Đối với các Trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi 

- Thực hiện quyết liệt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong 

trạng thái bình thường mới của Bộ Y tế và Công văn số 181/SCT-KTATMT 

ngày 28/01/2021 của Sở Công Thương, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K 

“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; bố trí 

đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các lối ra vào và tại các vị trí thuận tiện khác, 

bố trí xà phòng tại các khu vệ sinh; bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp 

đậy kín đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý; khuyến cáo thực hiện 

đo thân nhiệt cho khách hàng, người làm việc khi vào Trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện lợi;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin hướng dẫn, nhắc nhở khách 

hàng, người làm việc, hộ kinh doanh bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay với 

dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi và khi ra về, giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng tại lối vào, quầy 

thanh toán đứng mua hàng; không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che 

miệng và mũi khi ho, hắt hơi; cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai 

báo y tế: NCOVI, Bluezone nếu sử dụng thiết bị di động thông minh; thông báo 

kịp thời cho Ban quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị, chủ cửa hàng tiện lợi 

khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở; 

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy 

rửa thông thường đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan 

can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh tối thiểu 02 lần/ngày 

hoặc khi cần thiết; nếu trong Trung tâm thương mại, siêu thị có nhà hàng, khu ăn 

uống thì áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với cơ sở ăn uống; 

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu tại cơ sở, tự 

trang bị các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết, thường xuyên kiểm 

tra, đánh giá mức độ an toàn tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan y tế và chính 

quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống COVID-19, đặc biệt 

khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở; 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu 

phẩm trên cơ sở phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành để 
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đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn thành phố trong dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

- Thực hiện ngay việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 

cơ sở theo “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 kèm 

theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19; 

- Tiếp tục triển khai phổ biến Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

và triển khai ký cam kết tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi 

được ban hành kèm theo Công văn số 1588/SCT-KTATMT ngày 08/9/2020 của 

Sở Công Thương. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại trung tâm thương 

mại, siêu thị phải ký Bản cam kết với đơn vị quản lý trung tâm thương mại, siêu 

thị về việc thực hiện tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình thực 

hiện để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

thành phố. 

Mọi chi tiết cần trao đổi, đề nghị liên hệ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của Sở Công Thương, Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, số 

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng theo số điện thoại: 0236.3834310 - 

0905.374.792 (ông Đỗ Hà Anh Vũ), email: vudha@danang.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND TP (để b/c); 

- Bộ Công Thương (để b/c); 

- UBND TPĐN (để b/c); 

- Vụ TTTN - BCT (để b/c); 

- Các Sở: Y tế, TT&TT, NN&PTNT,  

  Du lịch, Tư pháp (để p/hợp); 

- BQL ATTP TP (để p/hợp); 

- Phòng KT, KT-HT quận, huyện (để t/hiện); 

- BCĐ SCT phòng, chống dịch COVID-19 (để biết); 

- Đài PT-TH ĐN, Báo ĐN, Báo CT (để đăng tin); 

- Cổng TTĐT TP (để đăng tin); 

- TTTT DVC TP 1022 (để đăng tin); 

- Lưu: VT, KTATMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thị Kim Phương 
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