
 

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:               /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày    tháng 7 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với 

 các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích 

 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn 

tỉnh với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng 

và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của: Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ 

Công Thương, UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo Tỉnh, về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh 

siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng chống dịch COVID-19 cho 

các doanh nghiệp, quản lý và người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh 

siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát với 

các cơ sở được kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

hướng dẫn, xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh xảy ra tại cơ sở kinh 

doanh. Kịp thời đề xuất với Ban Chỉ đạo triển khai các biện pháp, phòng, chống 

dịch bệnh COVID -19 tại các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, 

cửa hàng tiện ích. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thời gian: (Lịch cụ thể đính kèm). 

Tần suất kiểm tra: Tùy theo diễn biến tình hình dịch, đoàn kiểm tra chia 

thành nhiều tổ và bố trí thời gian cụ thể từng đợt (thời gian kiểm tra, giám sát 

sẽ thông báo và liên hệ trực tiếp với các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện ích trước khi thực hiện). 

2. Địa điểm 

Tại các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
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3. Thành Phần các tổ kiểm tra, giám sát  

- Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương; 

- Đại diện Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố nơi các cơ sở hoạt 

động - Thành viên. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Kiểm tra công tác xây dựng các kế hoạch, các phương án và biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện ích; việc thành lập các Tổ An toàn Covid phòng, chống 

dịch; việc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; việc tổ chức kiểm tra, giám sát 

tình hình phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trong quá trình 

hoạt động kinh doanh. 

2. Thảo luận, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, 

COVID-19 tại các đơn vị được kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả phòng 

ngừa và ứng phó với dịch bệnh. 

3. Nắm tình hình dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu của các đơn vị. 

4. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp (nếu 

có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ Kiểm tra 

- Tổ trưởng thông báo cho thành viên tham gia tổ kiểm tra, giám sát theo kế 

hoạch. 

- Thông báo đến các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện ích được kiểm tra, giám sát: Thông báo qua điện thoại, Email, Zalo hoặc 

bằng văn bản khi cần thiết. 

- Chuẩn bị vật tư, trang phục phòng chống dịch cho tổ kiểm tra. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát theo quy định. 

2. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương về phòng 

chống dịch đến các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp: Văn bản số 1250/SCT-

QLTM ngày 02/6/2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại; Văn bản số 1560/SCT-QLTM ngày 09/07/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động 

Tổ An toàn Covid trong doanh nghiệp; 

- Thông báo đến lãnh đạo doanh nghiệp kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn 

bị nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; 
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- Báo cáo kip thời cho đoàn kiểm tra về tình hình diễn biến của dịch tại cơ 

sở kinh doanh và các kiến nghị, đề xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-

19 tại đơn vị; 

- Cử cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị tiếp 

và làm việc, hướng dẫn đoàn trong việc kiểm tra, giám sát; ghi nhận kết quả cũng 

như các đề nghị, hướng dẫn, biện pháp khắc phục của đoàn báo cáo lãnh đạo đơn 

vị có biện pháp, giải pháp kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch 

COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu các doanh nghiệp chủ đầu 

tư và các cơ sở kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích 

nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt 

hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế;    

- Phòng Kinh tế các huyện,  

  thị xã, thành phố;                  (để phối hợp) 

- Trung tâm Kiểm soát  bệnh 

 tật (CDC) tỉnh; 

- BGĐ Sở;   

- Doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, TTTM, 

 cửa hàng tiện ích;                             

- Lưu: VT, QLTM, Th, “pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Khánh Duyên 
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LỊCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

ĐỐI VỚI SIÊU THỊ, TTTM, SIÊU THỊ MINI, CỬA HÀNG TIỆN ÍCH 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SCT ngày      tháng 7 năm 2021 

của Sở Công Thương) 

 

STT 

Tổ 

kiểm 

tra 
Tên cơ sở Địa chỉ Ngày kiểm tra 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

1 Tổ 1 

Bách Hóa Xanh 

khu vực Dầu 

Tiếng và xã An 

Tây - Bến Cát 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

2 Tổ 2 

Bách Hóa 

Xanh và 

Vinmart+ thị 

xã Tân Uyên 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

3 Tổ 3 

Siêu thị MM 

Mega; Bách 

Hóa Xanh, 

Vinmart+: Phú 

Thọ 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

4 Tổ 4 

Bách Hóa 

Xanh, 

Vinmart+: Phú 

Hòa, Chánh 

Nghĩa; 

Coopfood Phú 

Hòa 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

5 Tổ 5 

Bách Hóa 

Xanh, 

Vinmart+, 

Family mart, 

Coopfood các 

phường Phú 

Lợi, Hiệp 

Thành 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

6 Tổ 6 

Bách Hóa 

Xanh huyện 

Bàu Bàng; Tân 

Định - Bến Cát 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  
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7 Tổ 7 

Siêu thị 

Vinmart Mỹ 

Phước; 

Vinmart+, 

Cheer Bến Cát; 

Bách Hóa 

Xanh các 

phường Thới 

Hòa, Mỹ 

Phước 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

8 Tổ 8 

Siêu thị 

Coopmart Bình 

Dương 1, Bình 

Dương 2; 

AEON 

Citimart 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  

9 Tổ 9 

Siêu thị Go!, 

Big C Dĩ An; 

Vinmart Dĩ An 

2;  

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  

10 Tổ 10 

Chuỗi cửa 

hàng, siêu thị 

mini địa bàn 

Dĩ An 

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  

11 Tổ 11 

Bách Hóa 

Xanh địa bàn 

Phú Giáo; 

Bách Hóa 

Xanh địa bàn 

phường Chánh 

Phú Hòa, Hòa 

Lợi - Bến Cát 

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  

12 Tổ 12 

Chuỗi cửa 

hàng, siêu thị 

mini phường 

Phú Cường 

(Circle K, GS 

25, Family 

mart, Vinmart, 

BHX) 

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  

13 Tổ 13 

Chuỗi cửa 

hàng, siêu thị 

mini phường 

Phú Mỹ 

(Circle K, GS 

25, Family 

Theo danh 

sách chi tiết 
22/07/2021-26/07/2021 8h 

Phòng 

Kinh 

tế  
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mart, Vinmart, 

BHX) 

14 Tổ 14 

Bách Hóa 

Xanh địa bàn 

Bắc Tân Uyên 

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  

15 Tổ 15 

Siêu thị Lotte, 

Aeon Mall; 

Bách Hóa 

Xanh, Family 

mart, 

Vinmart+, GS 

25 tại Lái 

Thiêu; Bình 

Hòa, An 

Thạnh, Hưng 

Định 

Theo danh 

sách chi tiết 

22/07/2021-26/07/2021 

8h 
Phòng 

Kinh 

tế  
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