
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /SCT-QLTM                            

V/v triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các siêu thị, cửa hàng 

tiện lợi trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày      tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám đốc, Quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại,  

               cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 
  

 Thực hiện Văn bản số 3300/UBND-VX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Công 

Thương đề nghị Ban Giám đốc, Quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện lợi (đơn vị) trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung như sau: 

- Sắp xếp, bố trí nhân sự trước cổng vào của đơn vị để phát phiếu hẹn giờ 

cho người dân vào đơn vị mua sắm đúng thời gian quy định.  

 - Điều phối lưu lượng khách bên trong hợp lý, đơn vị cần bố trí chỗ ngồi, 

giãn cách từng lượt khách nhất định khi vào siêu thị; phát loa mời mỗi lượt 10 

khách vào mua sắm, quy định mỗi lượt khách chỉ mua sắm từ 20 đến 40 phút để 

nhường cho lượt khách kế tiếp. 

 - Bố trí 1 cửa vào và 1 cửa ra (đối với các đơn vị đủ diện tích thực hiện); 

tiến hành phân luồng ra, luồng vào (đối với các đơn vị có diện tích nhỏ). 

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quét mã QR tại điểm kiểm dịch, 

tuân thủ quy tắc 5K, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

và đề nghị người dân không mua hàng tích trữ trên hệ thống loa phát thanh… 

- Xây dựng phiếu bán hàng theo ngày cho người dân thuận lợi mua sắm khi 

thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương 

qua email: thachnguyen2601@gmail.com, điện thoại, zalo: 0907.323.646 (đồng 

chí Nguyễn Ngọc Thạch). 

Đề nghị Ban Giám đốc, Quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương mhiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, P.QLTM, P, “pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Khánh Duyên 

mailto:thachnguyen2601@gmail.com
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