UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 707 /SCT-QLTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v triển khai cập nhật thông tin an
toàn trong phòng chống dịch lên bản
đồ COVID-19 quốc gia

Kính gửi:
- Các Ban quản lý/ Tổ quản lý chợ;
- Các Trung tâm thương mại, Siêu thị;
- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 714/CV-BCĐPCD ngày 13/5/2021 của BCĐ phòng
chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị về việc triển khai cập nhật thông tin an toàn
trong phòng chống dịch lên bản đồ COVID-19 Quốc gia; Sở Công Thương đề nghị
các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ, các Trung tâm thương mại, Siêu thị, các doanh
nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh:
1. Thực hiện rà soát, tự đánh giá các quy định về đảm bảo an toàn trong phòng
chống dịch COVID-19 và cập nhật điểm tự đánh giá để kịp thời đăng tải lên hệ thống
bản đồ an toàn COVID-19 Quốc gia. Mọi thông tin cụ thể, đề nghị truy cập vào địa
chỉ: https://antoancovid.vn hoặc liên hệ Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công
Thương Quảng Trị (ĐT: 02333.853 473) để được hướng dẫn thêm. Sở Công Thương
sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình báo cáo cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 Quốc
gia của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh và sẽ đề nghị các cấp có thẩm
quyền xử lý nghiêm những DN, đơn vị không tuân thủ việc rà soát, tự đánh giá các
quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và cập nhật điểm tự
đánh giá lên hệ thống bản đồ an toàn COVID-19 Quốc gia theo quy định của pháp
luật về công tác phòng chống dịch COVID-19.
2. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng dịch tại cơ sở theo
hướng dẫn của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các cơ quan chức năng
như: thực hiện tiêu độc, khử trùng theo định kỳ; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để
rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở; yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng,
sử dụng chất sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện
khai báo y tế theo quy định… nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công nhân
viên, người lao động và khách hàng trong quá trình hoạt động của đơn vị.
Sở Công Thương đề nghị các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ, các Trung tâm
thương mại, Siêu thị, các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (b/c);
- Phòng KT/KTHT các huyện, thị xã thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, PQLTM.
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