
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KT 

V/v triển khai hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng 

Tam Điệp, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

  - UBND các phường, xã; 

- Ban Quản lý chợ Đồng Giao; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố; 

- Các phòng: Kinh tế,  Văn hóa – Thông tin thành phố. 

 

 Căn cứ Văn bản số 1911/SCT-TM ngày 16/12/2021 của Sở Công thương 

về việc triển khai Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại trung tâm thương mại (TTTM), chợ, siêu thị, nhà hàng. Sau khi 

nghiên cứu, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

 1. UBND các phường, xã; Ban Quản lý chợ Đồng Giao 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc triển khai các 

nội dung tại Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-

19 tại TTTM, siêu thị, chợ, nhà hàng”. 

 - Triển khai việc ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-

19 đối với các đơn vị quản lý, các hộ kinh doanh, các tiểu thương tại các chợ, siêu 

thị và các nhà hàng trên địa bàn quản lý cụ thể: 

 + Đối với đơn vị quản lý: Ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 với chính quyền địa phương (Theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo 

Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế ); 

 + Đối với các hộ kinh doanh/gian hàng trong khu dịch vụ: Ký cam kết 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với đơn vị quản lý (Theo 

mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 của Bộ Y tế ); 

 + Đối với người lao động/làm việc, người bán hàng: Ký cam kết thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với đơn vị quản lý (Theo mẫu Phụ lục 

3 ban hành kèm theo Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế); 

 - Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 một tuần/lần 

(Theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 của Bộ Y tế ) và cập nhật lên hệ thống https://antoancovid.vn/. 

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tại Quyết định số 5691/QĐ-

BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế tại các chợ, siêu thị và các nhà hàng trên địa 

bàn quản lý. 

https://antoancovid.vn/
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 - Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện định kỳ báo cáo về UBND thành 

phố (qua phòng Kinh tế) trước ngày mùng 10 tháng đầu tiên hàng Quý. 

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

các đơn vị liên hệ với phòng Kinh tế thành phố để được hướng dẫn (Đầu mối liên 

hệ: Đ/c Trần Toàn Trung, phòng Kinh tế thành phố - SĐT: 038.993.2663). 

 2. Phòng Kinh tế thành phố 

 - Phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh, các phòng, đơn vị có liên quan và 

UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung 

tại Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại 

TTTM, siêu thị, chợ, nhà hàng”. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch tại TTTM, chợ, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn thành phố. 

 - Hướng dẫn UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan triển khai 

tốt các nội dung tại Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế. 

 - Tổng hợp kết quả triển khai định kỳ hàng Quý về UBND thành phố để 

báo cáo UBND tỉnh. 

 3. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 

 Đăng tải nội dung Văn bản này và Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 của Bộ Y tế trên cổng thông tin điện tử thành phố để các TTTM, 

siêu thị, chợ, các nhà hàng trên địa bàn thành phố nắm rõ triển khai thực hiện 

theo quy định. 

 4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố 

 Xây dựng các tin bài, tuyên truyền các nội dung tại Quyết định số 5691/QĐ-

BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại TTTM, siêu thị, chợ, nhà hàng” 

đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 5691/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế và thông 

tin tài khoản đăng nhập của các chợ trên hệ thống https://antoancovid.vn/) 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KT. 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CỦA CÁC CHỢ TRÊN HỆ 

THỐNG HTTPS://ANTOANCOVID.VN/  
 

(Ban hành kèm theo Văn bản số:        /UBND-KT ngày      /12/2021 của UBND 

thành phố Tam Điệp) 

 

TT Tên chợ Phường, xã Tài khoản Mật khẩu 
Ghi 

chú 

1 Chợ Yên Sơn Xã Yên Sơn VTTTN520030 435106  

2 Chợ Quang Sơn Xã Quang Sơn VTTTN520031 560517  

3 Chợ Đông Sơn Xã Đông Sơn VTTTN520032 750566  

4 Chợ Đồng Giao Phường Trung Sơn VTTTN520033 842238  

5 Chợ Tân Bình Phường Tân Bình VTTTN520034 865129  

6 Chợ Bắc Sơn Phường Bắc Sơn VTTTN520035 928656  

7 Chợ Dâu (Nam Sơn) Phường Nam Sơn VTTTN520036 483934  
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