
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:           /SCT-QLTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ 

 

 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm 

thương mại, siêu thị trên địa bàn (có Danh sách kèm theo). 
 

                     

Thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”; Công văn số 6227/BCT-VP ngày 

21/8/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trong ngành Công Thương. 

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số 

nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ Quyết định số 

2225/QĐBCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID19; Công văn số 6227/BCT-VP ngày 21/8/2020 của Bộ Công 

Thương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngành 

Công Thương. Chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai tới các trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19: 

- Phổ biến, hướng dẫn các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ chủ động 

triển khai thực hiện công tác phòng chống, dịch Covid-19 theo hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Sở Công Thương để phối hợp giải quyết; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các trung tâm thương mại, 

siêu thị, chợ trên địa bàn. 

2. Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm thương mại, 

chợ, siêu thị 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho khu dịch vụ. 

Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu 

mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu dịch vụ 

để người lao động và khách hàng biết và liên hệ khi cần thiết; 
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- Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy 

định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ; Thiết lập 

bộ phận để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/5/2020; Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 

tại khu dịch vụ (chi tiết theo bảng 1.1 và bảng 1.2 thuộc Phần thứ ba của Quyết 

định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020); Thực hiện đầy đủ các nội dung liên 

quan khác quy định tại mục III. Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử 

dụng lao động (thuộc phần hai của Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020); 

- Đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức thực hiện các nội dung và hướng dẫn 

tại Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020;  

(Chi tiết nội dung về thông tin chung dịch COVID-19 và hướng dẫn 

phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19 quy định tại Quyết định số 

2225/QĐBCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID19 và các văn bản chỉ đạo của Sở được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử Sở Công Thương http://soct.langson.gov.vn) Đề nghị UBND các 

huyện, thành, thị, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh phối hợp 

triển khai thực hiện để công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đạt hiệu quả). 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Sở y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- TT KC&XTTM; 

- Lưu VT, QLTM. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 Liễu Anh Minh 
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Danh sách các cơ sở kinh doanh gửi công văn 

 

 

1. Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn: Tầng 4, chợ Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

2. Công ty Cổ phần DVTM Tổng hợp Vincom- Chi nhánh Lạng Sơn: 

Trung tâm thương mại Vincom Lạng Sơn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

3. Công ty Cổ phần Thành Đô: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

4. Công ty Cổ phần Siêu thị Đồng Tiến: Số 40, đường Lê Lợi, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

5. Trung tâm thương mại Đồng Đăng: Tầng 4, Trung tâm thương mại Đồng 

Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

6. Công ty TNHH MTV TM Bình Cam: Số 299 đường Bà Triệu, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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