
  

UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:             /SCT-QLTM7 

V/v triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2020 

  

                                 Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện văn bản số 3446 /UBND-VX1 ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Quyết định số 

2235/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 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 (Quyết 

định gửi kèm theo Công văn này), Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung như sau: 

1. 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. 

2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan theo dõi, đôn đốc các Trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Sở Y tế; 

- Các phòng CM liên quan; 

- Lưu: VT, QLTM. 
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