
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

Số:           /UBND-KT 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các chợ 

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

  

                     Sầm Sơn, ngày       tháng  8  năm 2020 

                                  
 

 

         Kính gửi:   

      - Công an thành phố; 

      - Đội Quản lý thị trường số 2; 

      - Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố; 

      - UBND các phường, xã; 

      - Các Doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

 Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, ứng phó với 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn trong tình hình mới, bảo vệ 

tốt sức khỏe, tính mạng của người dân; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: 

1. UBND các phường, xã và các Ban quản lý chợ 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đến người dân, các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ tiểu thương 

kinh doanh tại chợ và người dân khi ra, vào chợ để mua, bán hàng hóa phải: Đeo 

khẩu trang, tránh tiếp xúc gần và hạn chế tụ tập đông người, hạn chế ra khỏi nhà 

khi không cần thiết... 

 - Ban quản lý các chợ, Chủ các doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ thực 

hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng để tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn và yêu cầu 

các tiểu thương kinh doanh trong chợ, người dân khi ra, vào chợ thực hiện 

nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; 

khi giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa phải đeo gang tay và giữ khoảng cách 

đảm bảo đúng yêu cầu phòng, chống dịch.  

 - UBND các phường, xã chủ động phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô 

thị thành phố, Công an thành phố tiếp tục thực hiện việc giải tỏa chợ cóc, chợ 

tạm, tụ điểm kinh doanh tự phát nhằm hạn chế tập trung đông người, thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Ban quản lý chợ tổ chức lập các chốt ở cổng chợ để thực hiện các biện 

pháp kiểm soát dịch Covid-19; yêu cầu các tiểu thương kinh doanh trong chợ và 

người dân khi ra, vào chợ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (các hộ tiểu thương không thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch thì không cho tổ chức kinh doanh tại chợ; người dân 

không đeo khẩu trang thì không cho vào chợ); sắp xếp lại các khu vực kinh 
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doanh chợ đảm bảo các hộ tiểu thương tổ chức kinh doanh giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m đảm bảo đúng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; 

 - Khuyến khích các hộ tiểu thương chủ động tăng mức dự trữ hàng hóa 

thiết yếu đảm bảo cung ứng hàng hóa cho nhân dân; cam kết không nâng giá cả 

hàng hóa bất hợp lý trong mọi trường hợp, không bán hàng giả, hàng kém chất 

lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

 2. Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 2, Đội Kiểm tra Quy tắc 

đô thị thành phố: Theo chức năng nhiệm vụ tăng cường lực lượng, tổ chức kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt thông tin, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm 

các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá, ép giá, đầu cơ tích trữ, thu 

lợi bất chính; phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác giải tỏa, 

xóa bỏ các chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường và 

hành lang an toàn giao thông, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã khẩn trương triển 

khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Đảng ủy, HĐND các phường, xã; 

- Lưu: VT, KT.(Khanh) 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Tuấn 
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