
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
  

V/v tiếp tục tăng cường biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

tại các chợ trên địa bàn thị xã 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 Thời gian qua, UBND – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, 

phường đã tập trung chỉ đạo Ban quản lý chợ trên địa bàn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hiện nay một 

số chợ thực hiện “5K” chưa đảm bảo (nhất là giữ khoảng cách), một số người 

buôn bán nhỏ, lẻ trong chợ chưa thường xuyên kiểm tra test nhanh; tình trạng 

người bán hàng rong cá, thịt, rau củ quả ngoài khu vực chợ chưa được kiểm tra, 

xử lý (nhất là đường Mai Hắc Đế, đường Trần Quang Diệu vào Cụm công nghiệp 

phía Tây chợ Tam Quan)… không đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID-

19. Để khắc phục tình trạng nêu trên; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau:  

 1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: 

 a) Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ 

đạo của UBND thị xã về sắp xếp, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các chợ để 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, như: Công văn số 69/BCĐ-TH 

ngày 06/7/2021; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021; Kế hoạch số 

72/KH-UBND ngày 02/8/2021; Công văn số 1392/UBND-TH ngày 16/8/2021; 

các Thông báo kết luận hàng ngày của đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng ban 

BCĐ thị xã phòng, chống dịch COVID-19… 

 b) Chỉ đạo Công an xã/phường chủ trì phối hợp Trưởng thôn/khu phố ra 

quân giải tỏa, dừng ngay hoạt động của chợ tự phát sáng sớm và cuối buổi 

chiều, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, khu vực gần các chợ (ngoài 

phạm vi quản lý của Ban quản lý chợ), nhất là hàng tươi sống, rau, củ quả… 

(Lưu ý: nhất là các khu vực, tuyến đường gần các Cụm công nghiệp Tam Quan, 

Hoài Sơn, Hoài Tân, Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây… bán cho các công nhân, 

người lao động, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao ra cộng đồng). Yêu 

cầu 100% người dân bán thức ăn, đồ uống mang đi, các tiểu thương buôn bán 

mặt hàng thiết yếu (ngoài phạm vi chợ) phải xét nghiệm theo phương pháp RT-

PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần có kết quả âm tính. 

c) Chỉ đạo Ban quản lý các chợ: 

- Yêu cầu 100% tiểu thương buôn bán tại chợ và người đi chợ là người 

ngoài địa bàn xã, phường nơi có chợ phải có giấy chứng nhận kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh 

kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) và bố trí 

các vách ngăn (bằng nilong, mica...) giữa các gian hàng, giữa tiểu thương và 



người đi chợ; các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải khử khuẩn ít nhất 02 

lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày; phải thực hiện đúng quy định “5K”; không bán 

ăn, uống tại chợ;  

- Thực hiện phân luồng ra, vào chợ hợp lý và kiểm soát nghiêm ngặt 

người ra vào chợ; tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR-Code đối với 

người đi chợ (hoặc đăng ký danh sách người ra, vào chợ nếu không sử dụng điện 

thoại thông minh để quét mã QR-Code);  

- Tạm dừng việc kinh doanh đối với các tiểu thương không có sạp/ki ốt 

bán hàng cố định và bán các mặt hàng không thiết yếu tại chợ để giảm mật độ 

người trong chợ. 

- Các tiểu thương giao nhận hàng thiết yếu mua bán hàng ngày: Phải đăng 

ký với UBND xã/phường về địa điểm, thời gian giao nhận hàng; giữ khoảng 

cách, không tiếp xúc gần với chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài; thực hiện nghiêm 

“5K”; phải có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR/test nhanh âm tính với SARS-

CoV-2 còn hiệu lực, chú trọng bắt buộc thực hiện đối với các tiểu thương mua 

bán hàng lagim, hải sản, thịt tươi sống các loại, nguồn hàng được lấy từ các chợ 

đầu mối địa phương vùng dịch về. 

- Ban quản lý chợ, hộ kinh doanh, tiểu thương và người lao động trong 

chợ phải ký cam kết thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch 

COVID-19.   

- Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch 

COVID-19, thì tạm dừng hoạt động chợ.  

d) Trường hợp phát hiện ca nhiễm F0 đối với người bán hàng hoặc người 

lao động tại chợ thì Ban quản lý chợ, UBND các xã/phường phải kịp cho tạm 

dừng hoạt động chợ, thông báo cho cơ quan chức năng, phối hợp cơ quan y tế 

thực hiện khoanh vùng, truy vết, khử khuẩn chợ theo đúng quy định; việc cho 

phép hoạt động chợ trở lại phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 

2. Trưởng phòng Kinh tế (Tổ trưởng Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ) phối hợp với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế thị xã khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường 

thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thị xã; 

sắp xếp, tổ chức lại hoạt động kinh doanh của các chợ, phù hợp với diễn biến 

tình hình dịch và mức độ nguy cơ của từng địa phương, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 theo đúng quy định pháp luật. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UV BTVTU, Thị ủy viên; 

- Trung tâm Y tế thị xã; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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