UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156 /SCT- QLTM

Quảng Trị, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Về việc thực hiện một số biện
pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID - 19

Kính gửi:
- Các UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các BQL/Tổ QL chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị;
- Các Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 372/UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống dịch
COVID – 19 và Công văn số 377/UBND-VX về việc một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID – 19 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh; Sở Công Thương
kính đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố; các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ,
Trung tâm thương mại, Siêu thị; các Doanh nghiệp SXKD trên địa bàn tỉnh khẩn
trương triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID – 19 trên địa
bàn như sau:
1. Kính đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo
Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Công văn số 372/UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID – 19
và Công văn số 377/UBND-VX về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID – 19 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh (sao gửi kèm) đến các Ban quản
lý/Tổ quản lý chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị; các Doanh nghiệp SXKD trên
địa bàn và tổ chức đốc thúc, giám sát việc triển khai thực hiện
2. Các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa
bàn tỉnh triển khai ngay việc yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn với người
ra vào chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các biện pháp phòng chống dịch khác
theo quy định. Tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng triển khai các
hoạt động phòng chống dịch khi có yêu cầu.
3. Các Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai
việc bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn đối với công nhân, người lao động, các đối
tác đến làm việc tại nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất và thực hiện các nội dung
phòng chống dịch COVID – 19 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c);
- BCĐ PC Dịch COVID 19 tỉnh (b/c);
- Lưu VT, QLTM.
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