
 ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN ĐĂK HÀ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Số:         /UBND-KTHT                           Đăk Hà, ngày      tháng     năm  
 

V/v triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch và ổn định thị trường ứng phó với  

dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn  
 

 

                 Kính gửi:  

   - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

   - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

   - Trung tâm Văn hóa - TT- DL và Truyền thông huyện; 

   - Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn; 

   - Các Doanh nghiệp, chi nhánh xăng dầu trên địa bàn; 

   - Công ty TNHH Vĩnh Thành An Phú.                                   

  

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, 

thành trong cả nước và các nước có chung đường biên giới với tỉnh Kon Tum; 

nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện là rất cao. Để tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh và ổn định thị trường ứng phó với dịch bệnh Covid-

19, đặc biệt là tại các chợ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các các xã, thị trấn; Trung tâm môi trường dịch vụ đô thị; 

Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện; Công ty TNHH Vĩnh Thành An 

Phú: 

- 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 như: Tích cực thông tin, 

tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại chợ qua hệ thống 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 tiểu 

thương, 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 tiểu thương, khách hàng không chấp hành 

việc đeo khẩu trang thì lực lượng bảo vệ chợ kiên quyết không cho vào chợ và 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định trong trường hợp có đối 
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tượng chống đối, gây mất an ninh trật tự tại chợ; 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 khử khuẩn. Trang bị các phương tiện, vật tư phòng, 

chống dịch cần thiết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn tại chợ và 

phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền địa phương triển khai các phòng, 

chống Covid-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở… 

- Tiếp tục triển khai 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 (có gửi kèm theo). 

- Tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng 

hóa; tuyên truyền, vận động các cửa hàng, đại lý trên địa bàn, đơn vị quản lý ổn 

định kinh doanh; thực hiện bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết 

yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân như: gạo, dầu ăn, thịt gia súc, 

gia cầm, trứng, thực phẩm công nghệ chế biến (mỳ gói, sữa, bánh,…), các sản 

phẩm khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng... và các sản phẩm, hàng hóa phục 

vụ phòng chống dịch bệnh kết hợp phổ biến quy định pháp luật trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh cúm gia cầm tới các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh và thực hiện ký cam kết không tăng giá, bán hàng hóa đúng 

giá niêm yết, đảm bảo ổn định thị trường. 

- Phối hợp kịp thời với các ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát và xử 

lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, nâng giá quá 

mức. Đồng thời, kịp thời báo cáo, kiến nghị lên cấp trên để giải quyết những vấn 

đề vướng mắc, phát sinh tại cơ sở (nếu có) góp phần bình ổn thị trường trong 

từng giai đoạn của dịch bệnh Covid-19; ổn định sản xuất, kinh doanh và đời 

sống nhân dân. 

- UBND các xã, thị trấn (nơi địa phương có chợ) triển khai đặt hàng, lắp 

đặt “Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở tại công sở và một số địa điểm công 

cộng góp phần ứng phó, phòng chống Covid 19 trên địa bàn huyện Đăk Hà” tại 

các điểm chợ; chỉ đạo, quán triệt các Ban Quản lý các chợ, cửa hàng tiện lợi trên 

địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tích 

cực công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ 

Y tế, 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 chợ, cửa hàng tiện lợi; giữ khoảng cách an toàn giữa người với 

người. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt các lực lượng chức năng tăng cường kiểm 

tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các chợ và cửa hàng tiện lợi theo địa bàn quản lý. 

- Tuyên truyền, vận động các tiểu thương kinh doanh trong chợ và chủ 

cửa hàng tiện lợi ổn định hoạt động kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa; 

không đầu cơ, tích trữ và tăng giá các mặt hàng thiết yếu. 
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- Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Môi trường & Dịch vụ đô thị 

huyện tiếp tục triển khai duy trì “Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở tại công 

sở và một số địa điểm công cộng góp phần ứng phó, phòng chống Covid 19 trên 

địa bàn huyện Đăk Hà” tại Chợ trung tâm huyện để đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch hiệu quả. 

 2. Các Doanh nghiệp, Chi nhánh xăng dầu: Ổn định hoạt động kinh 

doanh, có kế hoạch dự trữ, cung cấp đủ số lượng xăng dầu cho người dân trong 

từng giai đoạn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất của 

nhân dân trên địa bàn. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông huyện: Chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên đề 

tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân không hoang mang 

ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ động theo dõi, kiểm soát thị 

trường; phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các 

trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng và nâng giá quá mức quy 

định. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà đề nghị UBND các xã, thị trấn, các doanh 

nghiệp, Chi nhánh xăng dầu và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT Huyện ủy (b/c);                                                                                       CHỦ TỊCH   

- Như trên (th/h); 

- BCĐ Covid -19huyện (c/đ); 

-  Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                                                  Hà Tiến 
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