
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /UBND-KT 
V/v thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN-SCT-SYT về triển khai đảm 

bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đối với các 

chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên,  ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa TT&TT; 

- UBND các xã, phường; 

- Ban quản lý các chợ: Vĩnh Yên, chợ Tổng, Đồng 

Tâm, Thanh Trù. 
 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 

của Sở Công thương và  Sở Y tế Vĩnh Phúc về triển khai đảm bảo “Vùng xanh” 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các chợ, trung tâm 

thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Gọi tắt là Hướng dẫn liên 

ngành số 01). 

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp hiện nay tại 

nhiều địa phương trên cả nước. Mặc dù, Vĩnh Phúc nói chung và thành phố Vĩnh 

Yên nói riêng hiện nay tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, song để giữ vững 

những thành quả đã đạt được và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố. UBND thành 

phố Vĩnh Yên yêu cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa - TT&TT: Tuyên truyền Hướng dẫn liên ngành số 

01 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện 

tử của thành phố để các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, làm việc/lao động, bán, 

mua tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ,... biết 

thực hiện. 

2. Ban quản lý các chợ 

- Triển khai thực hiện và tuyên truyền Hướng dẫn liên ngành số 01đến tất 

các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động  quản lý, lao động/làm việc, mua, 

bán trong phạm vi chợ biết, thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của UBND thành phố tại các Văn bản số 1403/UBND-KT ngày 01/6/2021 V/v 

tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại các chợ; văn bản số 2245/UBND-KT ngày 11/8/2021 

V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố và các 

văn bản khác có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 



3. UBND các xã, phường 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến về Hướng dẫn liên ngành số 01 tới: Các 

tổ chức, cá nhân là: quản lý, người lao động/làm việc, người mua, người bán tại 

các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đơn vị kinh doanh dịch vụ, các cửa hàng 

tiện ích, cửa hàng tạp hóa,...  

- Thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các quy định phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại gia đình, khu dân cư, nơi công cộng và khi đến mua, bán 

tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp 

hóa, .... 

- Chỉ đạo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã, phường tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ, trung tâm 

thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý; dừng hoạt 

động ngay đối với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo 

quy định. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở nêu trên thuộc địa bàn quản lý. 

 UBND thành phố yêu cầu Trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021) 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT (b/c); 

- Như trên (t/h); 

- Lưu: VT, KT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Thiều Chí Huỳnh 
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