ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2066 /KH-SCT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 14 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các
đơn vị kinh doanh thương mại sau thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
Bình Dương từ ngày 15/9/2021
Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 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";
Căn cứ Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp
dụng Chỉ thị 16/CT-TTg;
Căn cứ Công văn số 4778/BCT-TTTN ngày 5/8/2021 của Bộ Công
Thương về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian
tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện Kế hoạch số 4370/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Bình Dương sau thời gian giãn cách xã hội; Văn bản số
4547/UBND-VX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc khôi phục các hoạt
động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới;
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị kinh doanh thương mại sau thời
gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 15/9/2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo hoạt động an toàn tại các chợ truyền thống được phép hoạt động
trở lại; siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động và an
toàn Covid-19 cho doanh nghiệp bán hàng lưu động, shipper (vận chuyển hàng
hóa thiết yếu bằng xe 2 bánh).
- Từng bước tạo an toàn Covid-19 trong hoạt động kinh doanh tại 97 chợ
truyền thống, 12 siêu thị, 4 trung tâm thương mại, 221 cửa hàng tiện lợi trên địa
bàn các huyện, thị xã, thành phố.
2. Yêu cầu
- Các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi,
doanh nghiệp bán hàng lưu động, shipper (vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh)
khẩn trương, chủ động thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để xây
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dựng, thực hiện hoạt động kinh doanh trong trạng thái bình thường mới theo các
mốc thời gian, cụ thể, từ ngày 15/9/2021.
- Từ ngày 15/9/2021, đối với các địa phương (thị xã Tân Uyên, thành phố:
Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An) cho hoạt động thí điểm trở lại 01 chợ truyền
thống (ưu tiên các chợ có diện tích rộng rãi, thông thoáng); đối với các địa
phương (thị xã Bến Cát, huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo
tùy tình hình thực tế cho các chợ hoạt động trở lại, phải đảm bảo chợ “vùng
xanh” (3 xanh), chỉ cho phép tiểu thương được kinh doanh mặt hàng thực phẩm
tươi sống (rau, củ, quả; thịt heo, bò, gà, vịt, cá đã được làm sạch), bố trí, sắp xếp
quầy, sạp hợp lý.
- Nhân viên, người lao động, tiểu thương và khách hàng mua sắm tại các
chợ truyền thống, đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh phải được tiêm vắc xin 2
mũi hoặc ít nhất 1mũi sau 14 ngày (riêng các trường hợp F0 đã khỏi bệnh được
phép tham gia phải có giấy xác nhận của các cơ quan y tế).
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Về chợ truyền thống do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý
- Chợ truyền thống được phép kinh doanh hoạt động phải đạt 80 điểm trở
lên theo Bảng tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (phụ lục kèm theo),
trong đó, bắt buộc phải đảm bảo các tiêu chí 1,3,4,5,9,10;
- Thành lập Tổ y tế lưu động chợ truyền thống với thành phần: Phòng
Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và Ban
quản lý, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác, quản lý chợ, mời đại diện Sở Công
Thương yham dự để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Trước khi chợ truyền thống hoạt động trở lại, nhân viên, người lao
động, tiểu thương: Lần 1 test PCR mẫu gộp (10 người/mẫu), lần 2 trước khi hoạt
động trước 1 ngày test nhanh kháng nguyên mẫu đơn phải có kết quả xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
+ Định kỳ, xét nghiệm cho nhân viên, người lao động tại đơn vị (3
ngày/lần) và khách hàng mua sắm (khi thấy có biểu hiện nghi ngờ) dưới sự giám
sát của phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.
+ Giải pháp thực hiện xử lý khi phát hiện F0 (qua test nhanh định kỳ) tại
chợ truyền thống: Ban quản lý chợ, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác, quản lý
chợ chủ động liên hệ với UBND các xã, phường, thị trấn để đưa F0 đi cách ly
thực hiện theo các hướng dẫn của y tế về phong tỏa, cách ly; Truy vết F1, F2; Tổ
chức khử khuẩn, phân luồng, vệ sinh môi trường toàn bộ diện tích kinh doanh tại
chợ, đồng thời, báo cáo Sở Công Thương nắm tình hình; Trong quá trình thực
hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND các huyện, thị xã, thành phố
(thông qua phòng Kinh tế).
- Tổ an toàn Covid-19 tại chợ truyền thống thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp quản lý tiểu thương, khách hàng và đơn vị cung cấp hàng hóa đảm bảo an
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toàn hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và tuân thủ quy tắc
5K của Bộ Y tế; Kiểm soát mật độ người tại chợ.
+ Đối với tiểu thương:
Đảm bảo thực hiện việc giãn cách giữa các quầy sạp hoặc làm màng ngăn
chắn giữa tiểu thương với tiểu thương; phải xét nghiệm (định kỳ 3 ngày/lần) và
tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19.
+ Đối với khách hàng:
Vùng đỏ: Quản lý dựa trên việc phát phiếu đi chợ (chia tần suất đi chợ)
cho người dân theo ngày chẵn – lẻ hoặc theo khung giờ nhất định; Bố trí lực
lượng kiểm soát thu lại thẻ vào chợ tại các cổng vào chợ; Thẻ khi người dân vào
chợ được lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết;
Vùng xanh: Thiết lập đăng ký “điểm kiểm dịch” bằng cách quét mã QR
để kiểm soát chặt chẽ người ra vào chợ; Đề nghị người dân quét mã QR (khi có
thể) hoặc bố trí lực lượng kiểm tra trực tiếp các loại giấy tờ theo quy định tại
cổng vào để kiểm soát chặt chẽ người ra vào như: khai báo y tế, đã tiêm ngừa
theo quy định, xét nghiệm định kỳ….
+ Đối với đơn vị cung cấp hàng hóa:
Thực hiện đúng các quy định của ngành giao thông về vận chuyển hàng
hóa, phải có nhật ký hành trình di chuyển, đảm bảo an toàn công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại địa phương, giao hàng hóa đúng nơi quy định theo sự
bố trí, sắp xếp trật tự của Ban Quan lý, Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác
quản lý chợ.
2. Về siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi do Sở Công
Thương quản lý
- Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi hoạt động an toàn phải
đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 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".
- Đối với nhân viên, người lao động: Định kỳ xét nghiệm (3 ngày/lần)
dưới sự giám sát của Sở Công Thương; cấp giấy xác nhận và đi lại (từ nơi ở đến
nơi làm việc) để đảm bảo an toàn cho các nhân viên lao động tại các doanh
nghiệp cung ứng; Phải liên hệ với chính quyền địa phương tại nơi ở, nhà trọ (tổ,
khu phố…) để thiết lập điểm, khu vực, vùng xanh an toàn.
+ Đối với khách hàng: Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, quét mã QR
tại điểm kiểm dịch của siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; Phải
chịu sự sắp xếp, bố trí của doanh nghiệp khi đến mua hàng, đảm bảo giãn cách,
an toàn phòng chống dịch Covid-19.
- Giải pháp thực hiện xử lý khi phát hiện F0 (qua test nhanh định kỳ) tại
các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; Bố trí F0 được cách ly tạm
thời tại đơn vị, báo cho UBND các xã, phường, thị trấn để đưa đi các ly điều trị,
đồng thời báo Sở Công Thương nắm tình hình; Truy vết F1, F2; Tổ chức khử
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khuẩn, phân luồng, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của cơ quan y tế toàn bộ
diện tích kinh doanh tại đơn vị dưới sự giám sát của Sở Công Thương.
3. Về các điểm bán lưu động
- Thực hiện việc xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19
theo hướng dẫn và chỉ đạo của Sở Công Thương; Bán theo đúng kế hoạch và địa
điểm đăng ký với Sở Công Thương; Thực hiện nghiệm các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách xã hội, an ninh trật tự và tuân thủ quy
tắc 5K.
- Bố trí vị trí giữa các quầy bán phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu
2m giữa các quầy bán; Đóng gói sẵn thực phẩm (thịt, cá, hải sản, rau, củ, quả...)
vào từng bịch để người dân đến mua không phải đứng lâu lựa chọn; Đảm bảo
mỗi bịch phải ghi rõ khối lượng và giá bán, khuyến khích khối lượng 500g/bịch
hoặc 1kg/bịch
4. Về các shipper (vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh) do Sở Công
Thương xác nhận
- Thực hiện Văn bản số 1941/SCT-QLTM ngày 25/8/2021 của Sở Công
Thương về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ đề nghị xác nhận nhân viên giao
hàng có mã QR.
- Xác nhận danh sách đăng ký, thông tin, địa bàn hoạt động, địa điểm giao
hàng của các shipper quản lý bằng mã QR.
- Nắm bắt danh sách xét nghiệm định kỳ của các shipper (doanh nghiệp
quản lý shipper tự test Covid) đang hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã,
thành phố.
5. Về cửa hàng kinh doanh ăn, uống
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan
và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát
phòng, chống dịch tại các loại hình kinh doanh dich vụ ăn, uống (có Giấy phép
đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh) trên địa bàn theo hình thức bán hàng mang
đi như:
+ Thiết lập “điểm kiểm dịch” bằng cách quét mã QR tại điểm kinh doanh,
để người mua hàng quét mã QR nhằm kiểm soát việc: khai báo y tế, tiêm vắc
xin, xét nghiệm định kỳ… (người mua, người bán phải đủ thời gian tiêm vắc xin
đúng quy định như nêu trên);
+ Bố trí nước sát khuẩn tay nhanh, đo thân nhiệt, đảm bảo giãn cách tối
thiểu 2 m khi chờ lấy hàng, khuyến khích bố trí vách ngăn (nếu có);
+ Các chủ quán, nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang trong quá trình
phục vụ để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Trưởng các bộ phận: Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Thương mại và
đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội
dung công tác thuộc kế hoạch này, đảm bảo yêu cầu;
Phối hợp Sở Y tế xây dựng Kế hoạch ưu tiên tổ chức tiêm vắc xin mũi 2
phòng bệnh Covid-19 cho nhân viên, người lao động làm việc tại hệ thống
thương mại và các chợ truyền thống.
2. Sở Y tế
- Phối hợp Sở Công Thương, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch
Covid-19, kiểm tra, giám sát việc xét nghiệm và tiêm vắc xin tại các chợ truyền
thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.
- Cung cấp sinh phẩm để thực hiện việc test nhanh kháng nguyên định kỳ
tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Đề xuất chợ truyền thống được hoạt động trở lại trên địa bàn, đảm bảo
“xanh” an toàn Covid-19;
- Chỉ đạo Ban quản lý, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác, quản lý chợ
xây dựng phương án, sắp xếp, bố trí các tiểu thương hoạt động kinh doanh tại
chợ phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.
- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn
nắm bắt danh sách các tiểu thương hoạt động kinh doanh, thường xuyên kiểm tra
công tác phòng, chống dịch theo quy định, quy tắc 5K, đảm bảo thực hiện việc
giãn cách giữa các quầy sạp hàng ngày tại chợ.
- Xây dựng vùng xanh, an toàn tại các khu nhà trọ.
- Thành lập tổ test nhanh Covid-19 (đoàn thanh niên, lực lượng dân
phòng...) để test nhanh kháng nguyên định kỳ (3 ngày/lần) cho các nhân viên,
người lao động, tiểu thương kinh doanh tại chợ.
- Báo cáo định kỳ (tuần/lần) về Sở Công Thương, để Sở tổng hợp báo cáo
BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
- Hỗ trợ tiêm vắc xin cho shipper (theo danh sách đăng ký của doanh
nghiệp) tại các địa điểm tiêm được tổ chức trên địa bàn.
4. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi
- Thành lập tổ test nhanh Covid-19 tại đơn vị để test nhanh kháng nguyên
định kỳ (3 ngày/lần) cho các nhân viên, người lao động và có sự giám sát của Sở
Công Thương trong quá trình xét nghiệm
- 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
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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 phòng, chống dịch theo quy định, tuân thủ quy tắc
5K của Bộ Y tế.
- Thiết lập “điểm kiểm dịch” bằng cách quét mã QR tại đơn vị phân phối,
để người ra vào quét mã QR nhằm kiểm soát việc: tiêm vắc xin, xét nghiệm định
kỳ, khai báo y tế…
- Nhân viên, người lao động và khách hàng không được vào siêu thị, trung
tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi khi có ít nhất một trong các triệu chứng mệt
mỏi, sốt ho, đau rát họng, khó thở.
5. Ban quản lý, Doanh nghiệp kinh doanh khai thác, quản lý chợ
- Có biện pháp kiểm soát mật độ người mua bán tại chợ, giữ khoảng cách an
toàn theo quy định.
- Tổ chức kiểm soát tốt người mua bán tại chợ: phải khai báo y tế trước khi
vào chợ (quét mã QR, thẻ ra vào chợ…), thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch
theo quy định, tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế.
- Bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng
theo quy định.
- Tại các cửa hàng, gian hàng: Kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với mgười
bán hàng và giữa các khách hàng với nhau
- Thành lập tổ y tế lưu động phòng, chống dịch tại chợ truyền thống, bố
trí số điện thoại hotline 24/24 để tiếp nhận và hỗ trợ liên quan đến công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tiểu thương và khách hàng không được vào chợ khi có ít nhất một trong
các triệu chứng mệt mỏi, sốt ho, đau rát họng, khó thở.
Trên đây là Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng,
chống dịch Covid-19 tại các đơn vị kinh doanh thương mại sau thời gian giãn cách
xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 15/9/2021 để nghị các cơ quan, đơn vị
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT BCĐ Covid-19 tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chợ, ST, TTTM, CHTL;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM, P “pdf”.
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BẢNG TIÊU CHÍ
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với chợ
(Kèm theo Kế hoạch số 2066 /KH-SCT ngày 14 tháng 9 năm 2021
của Sở Công Thương)

Thang điểm chấm
TT

NỘI DUNG

1

Đã thành lập Tổ An toàn Covid tại
chợ theo Chỉ thị số 12/CT-UBND
ngày 05/7/2021; Tổ y tế lưu động
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Chỉ cho phép các tiểu thương cung
cấp các mặt hàng thiết yếu (Thịt, cá,
hải sản, rau, củ, quả) hoạt động
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Các tiểu thương không thuộc các
trường hợp F0, F1, F2 và có giấy xét
nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính
trước thời gian dự kiến làm việc.
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Định kỳ tổ chức xét nghiệm sàng lọc
bằng test nhanh kháng nguyên cho
toàn bộ Ban Quản lý chợ, các tiểu
thương và bảo vệ, nhân viên phục vụ
chợ.
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Định kỳ tiến hành khử khuẩn chợ theo
quy định.
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Các tiểu thương đóng gói sẵn thực
phẩm (thịt, cá, hải sản, rau, củ quả)
vào từng bịch để người dân đến mua
không phải đứng lâu lựa chọn
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Bố trí vị trí giữa các quầy bán phù
hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu
2m giữa các quầy bán.
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Đảm bảo được việc kiểm soát, phân
luồng người mua hàng vào chợ theo
nguyên tắc một chiều (tách biệt 1 lối
vào, 1 lối ra); Giới hạn thời gian tối
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Có
Không
Thực nhưng
thực
hiện tốt không
hiện
đầy đủ

Điểm
chấm
thực tế
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đa vào chợ là 20 phút/lần vào
chợ/người.
9

Nguồn lương thực, thực phẩm tại các
chợ phải đảm bảo an toàn Covid-19

10

5

0

10

5

0

10 Thiết lập đăng ký “điểm kiểm dịch”

bằng cách quét mã QR để kiểm soát
chặt chẽ người ra vào chợ theo Chỉ thị
số 11/CT-UBND ngày 25/06/2021;
Bố trí lực lượng kiểm soát thu lại thẻ
vào chợ tại các cổng vào chợ, đề nghị
người dân khai báo y tế bằng cách
quét mã QR khi vào chợ.
Tổng cộng

100 điểm 50 điểm 0 điểm

Xếp loại nguy cơ:
- Từ 80 đến 100 điểm: Thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm, cho phép hoạt động.
- Từ 50 đến 79 điểm: Thực hiện trung bình, có nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hoàn
thiện để được phép hoạt động.
- Từ 0 đến 49 điểm: Thực hiện chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm cao, không được
phép hoạt động.

