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Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình kiểm tra, giám sát việc thực  hiện công tác phòng, chống dịch 

tại khu dịch vụ tại Trung  tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng 

 

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 2048/SYT-NVYD ngày 17/8/2020 của Sở Y 

tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn 

về việc triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG; Công văn số 1023/ST-QLTM 

ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ. Sở 

Công Thương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

tại khu dịch vụ tại chợ Đông Kinh thuộc Công ty cổ phẩn Chợ Lạng Sơn, Trung 

tâm thương mại Vincom thuộc Công ty cổ phần DVTM Tổng hợp Vincom - Chi 

nhánh Lạng  Sơn, cụ thể sau: 

1. Thành phần 

1.1. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công 

Thương; 

- Đại diện Thanh  tra Sở Công Thương; 

- Đại diện Văn phòng Sở Công Thương. 

1.2. Thành phần đơn vị được kiểm tra 

Đại diện Lãnh Công ty (Công  ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Công ty cổ phần 

DVTM Tổng hợp Vincom - Chi nhánh Lạng  Sơn), cán bộ phụ trách công tác 

phòng chống dịch Covid-19. 

2. Nội dung 

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm Covid-19 tại trung  tâm thương mại, siêu thị, chợ theo Quyết định số 

2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19. 

3. Thời gian, địa điểm 
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- Bắt đầu từ 14giờ 00’đến 15giờ 00’ ngày 08/9/2020 (thứ Ba) tại Chợ Đông 

Kinh; 

- Bắt đầu từ 15giờ 05’đến 16giờ 30’ ngày 08/9/2020 (thứ Ba) tại Trung tâm 

thương mại Vincom. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại đơn vị theo các nội dung hướng dẫn tại 

Công văn số 1023/ST-QLTM ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương; 

- Đề nghị đơn vị được kiểm tra bố trí phòng làm việc, chuẩn bị báo cáo, bố 

trí cho Đoàn kiểm tra thực tế; 

- Đề nghị các thành phần tham gia buổi kiểm tra chuẩn bị nội dung làm việc 

theo chức năng, nhiệm vụ; 

- Văn phòng Sở bố trí phương tiện. 

Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Công  ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần DVTM Tổng hợp  

   Vincom - Chi nhánh Lạng  Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng QLTM; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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