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Thực hiện Thông báo số 17/TB-SCT ngày 24/02/2021 của Sở Công Thương 

về chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 

2021, trong 02 ngày 09/3/2021 – 10/3/2021. Sở Công Thương đã chủ trì 01 cuộc 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại một số siêu thị, 

chợ trên địa bàn tỉnh và thông báo đến các đơn vị kết quả kiểm tra như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 

177/UBND-KT ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường 

kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã 

ban hành Công văn số 12/SCT-TTr ngày 05/01/2021 và Công văn số 127/SCT-

QLTM ngày 29/01/2021 gửi đến các doanh nghiệp, thương nhân và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhằm triển khai công tác phòng, 

chống dịch, chủ động các giải pháp ứng phó với dịch bệnh trước tình hình dịch 

Covid-19. 

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 17/TB-SCT 

ngày 25/02/2021, thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại 

02 chợ (chợ Giếng Vuông, chợ Cao Lộc) và 02 siêu thị (Siêu thị Bình Cam, siêu 

thị Vinmart) trên địa bàn tỉnh với nội dung làm việc cụ thể như sau: 

Kính gửi: - Ban quản lý chợ Giếng Vuông; 

 - Ban quản lý chợ Cao Lộc; 

 - Công ty TNHH MTV Thương Mại Bình Cam; 

 - Siêu thị Vinmart thuộc CTCP DVTMTH 

 Vincommerce – Chi nhánh Lạng Sơn. 
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- Xem xét báo cáo của các đơn vị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo đề cương gửi kèm Thông báo số 17/ TB-SCT ngày 25/02/2021 của Sở Công 

Thương; 

- Kiểm tra thực tế tình hình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại khu vực dịch vụ, mua bán trong chợ, siêu thị. 

- Trao đổi một số nội dung còn vướng mắc và kết luận. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Chợ Giếng Vuông 

- Ngày 20/01/2021, BQL chợ Giếng Vuông đã có Công văn số 17/BC-

BQLCGV báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi Sở Công 

Thương theo yêu cầu tại Công văn số 12/SCT-TTr ngày 05/01/2021. Tại buổi làm 

việc với Đoàn kiểm tra, đại diện BQL chợ tiếp tục báo cáo, cập nhật tình hình 

phòng, chống dịch đến thời điểm hiện nay tại đơn vị. Nội dung báo cáo tương đối 

đầy đủ theo đề cương, đơn vị tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm đạt: 85-90 điểm, xếp 

loại thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm. 

- Kiểm tra thực tế: Đơn vị đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng 

bảng hiệu, pano, loa phát thanh, bố trí bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại các 

cổng chợ,...Tuy nhiên, BQL chợ cần linh hoạt hơn trong các phương thức tuyên 

truyền: Bố trí hợp lý thời lượng phát loa tuyên truyền tại các buổi chợ phiên, tăng 

cường đôn đốc, nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách 

theo hướng dẫn,... 

2. Chợ Cao Lộc 

- Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận khó khăn về nhân lực của BQL 

chợ Cao Lộc khi đang trong thời gian kiện toàn bộ máy tổ chức. Đơn vị đã chuẩn 

bị báo cáo nhưng chưa đầy đủ, một số nội dung tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm còn 

chưa sát với tình hình thực tế. Đoàn kiểm tra đã có nhận xét, góp ý và yêu cầu đơn 

vị chỉnh sửa cho phù hợp. 

- Kiểm tra thực tế cho thấy công tác tuyên truyền tại chợ còn yếu, chủ yếu 

tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền nhắc nhở trực tiếp cho bà con, tiểu thương 

đi chợ. Trong chợ chưa có bảng, biển tuyên truyền, khuyến cáo về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

3. Siêu thị Bình Cam 

- Đơn vị đã chuẩn bị báo cáo khi Đoàn kiểm tra đến làm việc, tuy nhiên, nội 

dung báo cáo cần làm rõ thêm một số vấn đề như: kế hoạch dự phòng phương án 

ứng phó với dịch, thông tin cán bộ được phân công phụ trách công tác phòng, 

chống dịch,.. đồng thời việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại báo cáo còn chưa sát 

thực tế. 
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- Kiểm tra thực tế: Đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung phòng, chống dịch: 

phát khẩu trang miễn phí cho nhân viên, bố trí  khu vực sát khuẩn tay, bảng biển 

chỉ dẫn và nhân viên đo thân nhiệt cho khách hàng tại trước cửa siêu thị, chuẩn bị 

kế hoạch dự phòng các phương án để ứng phó với dịch bệnh; bố trí thêm quầy thu 

ngân để giảm tải lượng khách tập trung,... Đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị đơn vị 

bổ sung thêm bảng biển tuyên truyền trước cửa siêu thị, bố trí dung dịch sát khuẩn 

và chỉ dẫn trong thang máy. 

4. Siêu thị Vinmart – CN Lạng Sơn 

- Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, đơn vị chưa có báo cáo cụ thể bằng 

văn bản, tuy nhiên đại diện siêu thị đã trực tiếp báo cáo sơ lược về tình hình, kết 

quả phòng, chống dịch tại đơn vị. Kết quả tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm đạt 90 

điểm, xếp loại thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm. 

- Kiểm tra thực tế: Đơn vị đã triển khai tương đối tốt và đồng bộ các nội 

dung về phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên cần bổ sung thêm bảng chỉ dẫn tại nơi 

đặt dung dịch sát khuẩn và một số bảng biển trực quan về nội dung tuyên truyền 

phòng, chống dịch. 

III. KẾT LUẬN 

1. Đánh giá chung 

Nhìn chung các đơn vị đều chủ động nắm bắt và triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đã triển khai thực hiện 

tốt một số biện pháp phòng, chống dịch cần thiết như: Đo thân nhiệt, trang bị khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn tại lối vào, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống 

dịch, chuẩn bị các phương án dự phòng cho trường hợp dịch bùng phát trên địa bàn 

tỉnh; phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để người lao động và khách hàng biết 

và liên hệ khi cần thiết; tuyên truyền phòng, chống dịch đến các hộ kinh doanh, 

khách hàng, người dân khi đến mua sắm bằng nhiều hình thức: tuyên truyền 

miêng, loa phát thanh, pano, bảng hiệu, chỉ dẫn,…. Qua đó đã nâng cao ý thức 

chấp hành của mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch. 

Hiện nay dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, hầu hết khách hàng, người dân 

đều ý thức được tác hại của dịch bệnh Covid-19 nên đã chủ động đeo khẩu trang 

khi đến nơi công cộng, phối hợp với BQL chợ, siêu thị thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Một số tiểu thương 

chưa thực hiện nghiêm túc về phòng chống dịch đã được Ban quản lý chợ, siêu thị 

nhắc nhở đã nghiêm túc thực hiện và tuân thủ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại 

tình trạng lơ là, chủ quan do thông tin có Vaccine phòng ngừa dịch làm giảm hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch, gây khó khăn cho đơn vị quản lý. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện các pháp phòng chống dịch vẫn 

cần được các đơn vị quan tâm thực hiện, việc kiểm soát nguy cơ lây lan dịch 
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Covid-19 tại các chợ, siêu thị vẫn là yêu cầu cấp thiết. Nhằm chủ động phòng ngừa 

góp phần đảm bảo mục tiêu kép vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội. Sở Công Thương yêu cầu Ban quản lý chợ, siêu thị khắc phục 

ngay một số nội dung cụ thể như sau: 

- Chủ động khắc phục ngay những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện 

chưa tốt đã được chỉ ra tại thông báo này. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và biện 

pháp phòng ngừa cho người dân, khách hàng;  

- Lập kế hoạch chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh trong đó cần xác 

định rõ các biện pháp phòng, chống dịch ngắn hạn và dài hạn; dự báo các tình 

huống và phương án hàng hóa trong phòng, chống dịch,... 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin và diễn biến của dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh và cả nước để kịp thời bổ sung và điều chỉnh các phương án 

phòng chống dịch phù hợp. 

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 năm 2021, Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng QLTM;  

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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