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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Căn cứ Văn bản số 239/SCT-QLTM ngày 31/3/2020 của Sở Công Thương về 

việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 

417/SGTVT-VTPT&NL ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc dừng 

hoạt động vận chuyển hành khách công cộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 
gây ra, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

1. Tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ sau: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); 

chợ (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, đồ khô); Cửa hàng 

tiện lợi (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh rau, củ, 

quả, đồ khô; Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm; các cửa hàng kinh doanh 

thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Dịch vụ khám chữa bệnh; Dịch vụ ngân 

hàng; Dịch vụ Bưu điện chuyển phát nhanh, viễn thông; Cửa hàng kinh doanh 

xăng, dầu, gas, khí đốt; các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc 

xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm,…  

Khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà; khi 

giao dịch mua bán các loại hình trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m, vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

2. Dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội 

tỉnh, các hoạt động vận tải bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi, đến trên địa 

bàn huyện. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, bác sỹ, cán 

bộ ngành y tế; chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản 

xuất. 

3. Đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt 

động; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như đảm bảo 

khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy 

định. 
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Truyền truyền, vận động nhân dân tăng cường sản xuất nông nghiệp nhằm 

đảm bảo cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ và cung 

ứng cho các địa phương khác có nhu cầu cao hơn. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiết để tăng giá trục 

lợi, bán sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xử, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm,… 

5. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tâm lý của 

nhân dân trên địa bàn; cung cấp thông tin, giá cả thị trường đối với các mặt hàng 

thiết yếu tại địa phương, nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu cần hỗ trợ về UBND huyện để 

kịp thời điều hành khi cần thiết. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản này ./. 
 

 Nơi nhận: 
- TT Huyên ủy (Báo cáo); 

- TT HĐND huyện (Báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Kính gửi (thực hiện); 

- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND huyện;  

- CV KT; 

- Lưu VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Đình Tân 
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