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Kính gửi:  

- BCĐ phòng chống dich Covid-19 của tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Giám đốc Sở Công thương; 

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; 

 

Thực hiện Quyết định số 1831-QĐ/TU ngày 07/02/2020 của Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Đoàn kiểm tra số 01 do 

đồng chí Lê Duy Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND 

tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đi kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tại một số địa phương: Thị trấn 

Lập Thạch, Chợ thị trấn Lập Thạch: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô; xã Chợ 

xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô; Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Cùng đi 

kiểm tra có đại diện Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê 

Duy Thành đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các địa phương và người 

dân các địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01 của Chủ tịch UBND 

tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Các địa phương đã chỉ đạo thực hiện tốt việc đóng cửa các cửa hàng kinh 

doanh dịch vụ không thiết yếu, không xẩy ra hiện tượng khan hàng, giá cả các 

mặt hàng thiết yếu ổn định, lượng cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người 

dân. Các cửa hàng kinh doanh, các điểm chợ đều có nước sát khuẩn tại khu vực 

thuận lợi khi ra - vào nơi bán hàng để người mua hàng sử dụng.  

Tuy nhiên, vẫn còn có một số cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ 

thông thường, như: Vàng bạc; chăn ga gối, đệm; quần áo thời trang; dịch vụ cắt 

tóc gội đầu, làm mi, móng; kinh doanh đồ chơi trẻ em;… vẫn còn hoạt động 

hoặc vẫn mở cửa và nhưng không treo biển “ Cửa hàng đóng cửa”; Một số quán 

hàng như Karaoke, vàng bạc, nha khoa, các dịch vụ khác vẫn để biển quảng cáo, 

đèn nháy quảng bá sản phẩm, cửa hàng; một số người dân bán hàng tại chợ 

không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang chưa đúng quy định, tình trạng người 

dân vẫn ngồi tụ tập đông người trước nhà hoặc các nơi công cộng vẫn còn. Một 

số người dân không đeo khẩu trang khi ra đường,... 



Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, quyết liệt thực hiện các biện pháp 

tuyên truyền, vận động, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định, 

đảm bảo sức khỏe người dân, Ban chỉ đạo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các hộ 

kinh doanh, người dân chấp hành, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khuyến cáo, yêu cầu người dân 

chỉ kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu theo quy định của Chính phủ, thực 

hiện treo biển tạm ngừng kinh doanh tại nơi bán hàng đến hết ngày 15/4/2020.  

2. Tăng cường hướng dẫn người dân, người bán hàng thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang, không tụ tập quá 02 người ở nơi công cộng, giữ khoảng 

cách người cách người 2m,…; Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sức 

khỏe của người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là những người đã từng đến hay 

trở về từ vùng dịch, những người đã từng đến hay tiếp xúc với những nơi có 

nguy cơ nhiễm bệnh cao; hướng dẫn người dân khai báo y tế, tuân thủ các biện 

pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, cung cấp thông tin cho chính quyền 

khi phát hiện bản thân, người khác có biểu hiện hoặc nghi ngờ mắc dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện giám sát, kiểm tra 

chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động kinh 

doanh, không để định trệ công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán 

theo giá niêm yết, không găm hàng, nâng giá bán để trục lợi; tạm dừng các hoạt 

động không cấp bách. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp 

luật. 

4. Chỉ đạo cơ quan y tế trên địa bàn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… trên địa bàn. 

5. Rà soát cơ sở vật chất hiện có, các điều kiện đảm bảo cho công tác 

phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19. Chủ động đầu tư, mua sắm bổ sung, đáp 

ứng với yêu cầu của công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 hiện nay. 

 

 
Nơi nhận: 
- TTTU (báo cáo); 

- BCĐ phòng, chống, dịch Covid-19; 

- Ban Tuyên giáo; Ban Nội chính (báo cáo); 

- Chủ tịch (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch; 

- CPVP; 

- Các Sở, ngành: Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

Công thương, QLTT tỉnh; 

- CV VX1; NC1; KT2,3; 

- Lưu VT. 

  (H                b)     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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