
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :          /UBND-KTHT 

V/v hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời 

và mở cửa trở lại chợ sau thời gian tạm 

thời đóng cửa để bảo đảm phòng 

chống dịch Covid-19 

 

Hải Hậu, ngày          tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 776/SCT-QLTM ngày 12/8/2021 của Sở Công 

thương tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở cửa trở 

lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19; 

 Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND huyện Hải Hậu hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung công việc bảo đảm hoạt 

động cung ứng hàng hóa thiết yếu trong trường hợp một số chợ trên địa bàn phải 

đóng cửa tạm thời do có ca bệnh Covid-19 như sau: 

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát để bố trí địa điểm tạm thời thay 

thế các chợ bị đóng cửa trong trường hợp có ca nhiễm, trong đó lưu ý: 

- Địa điểm bố trí phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; 

- Chỉ kinh doanh hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu; 

- Có biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất người mua bán tại điểm bố 

trí tạm thời; 

- Tổ chức mua bán theo nguyên tắc một chiều; 

- Đảm bảo số lượng điểm kinh doanh phù hợp, giãn cách giữa người mua 

và nguồi bán; 

- Tổ chức xét nghiệm người bán hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch; 

-  Xem xét, ưu tiên cho người bán hàng được tiêm phòng vắc xin. 

2. Trong trường hợp có chợ bị đóng cửa tạm thời, UBND các xã, thị trấn 

chỉ cho phép mở cửa hoạt động trở lại các chợ bị đóng cửa tạm thời nếu các chợ 

đó đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Tiểu thương và người làm việc tại chợ phải được xét nghiệm (bằng 

phương pháp PCR) và có kết quả âm tính còn hiệu lực; 

- Được vệ sinh, khử khuẩn chợ và khu vực xung quanh theo quy định; 

-  Có biện pháp kiểm soát tốt người mua bán, làm việc tại chợ: Phải khai 

báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy 

định… Tuyệt đối không được đến chợ khi có biểu hiện ho, sốt, đau họng,… 

- Bố trí kẻ vạch giãn cách và kiểm soát tốt mật độ lưu lượng người tham 

gia mua bán tại chợ. 

- Lập tổ tăng cường hỗ trợ phòng dịch tại chợ, thông báo số điện thoại để 

tiếp nhận và hỗ trợ liên quan đến công tác phòng chống dịch. 



- Đánh giá lại và đạt xếp loại đánh giá nguy cơ đạt từ 80-100 điểm theo 

Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Xem xét, ưu tiên cho các tiểu thương được tiêm phòng vắc xin. 

 Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị UBND 

các xã, thị trấn liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để phối hợp, xử lý theo 

thẩm quyền./. 

(Đầu mối liên hệ: Đồng chí Trần Bình Trọng, phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

điện thoại: 0915.879168) 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phạm Vinh Dự 
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