
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:   2526  /UBND-CT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Thừa Thiên Huế, ngày   30  tháng  3  năm 2020 

V/v quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

 Kính gửi:    

  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;  

- Ban Quản lý chợ Đông Ba. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; trên cơ 

sở nội dung cuộc họp ngày 29/3/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên 

địa bàn: 

a) Yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm túc việc tạm đình chỉ các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các 

loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020. 

b) Thống nhất danh sách các ngành hàng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được 

phép mở cửa trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống 

tại chỗ); 

- Chợ dân sinh (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, 

đồ khô); 

- Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cơ sở kinh doanh đồ ăn (trừ các hoạt 

động dịch vụ ăn uống tại chỗ); 

- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng kinh 

doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; 

- Dịch vụ khám chữa bệnh; 

- Dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, điện, nước; 

- Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt. 
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 c) Các ngành hàng không có trong danh mục trên phải tạm dừng hoạt 

động từ 00 giờ ngày 31/3/2020 đến ngày 15/4/2020, không có trường hợp ngoại 

lệ. Khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử và hình thức giao hàng 

tại nhà. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai tổ chức 

các đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên để đánh giá việc thực hiện.  

2. Về một số nội dung liên quan: 

a) Về triển khai giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh: Cục Thuế tỉnh rà soát 

danh sách, đối tượng, các ngành hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 để tham 

mưu thực hiện các chủ trương (miễn, giảm, giãn thuế) theo hướng dẫn của Tổng 

cục Thuế tại Công văn 897/TCT-QLN và quy định hiện hành; trong đó lưu ý 

thời điểm áp dụng chính sách phù hợp và đồng bộ. 

b) Đối với các đối tượng, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng do dịch 

Covid – 19 (hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng mất việc do dịch Covid - 19....): 

giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, 

nghiên cứu, xây dựng phương án, chính sách hỗ trợ kịp thời cho đối tượng trên, 

báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh. 

c) Liên quan đến hoạt động chợ Đông Ba và các chợ trên địa bàn: 

- Căn cứ vào danh sách các ngành hàng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được 

phép mở cửa trên địa bàn tỉnh nêu trên: yêu cầu UBND thành phố Huế, Ban 

quản lý chợ Đông Ba, các đơn vị liên quan thông báo các hộ kinh doanh, tiểu 

thương thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh các ngành hàng không có 

trong danh mục trên, khuyến khích việc bán hàng qua mạng.  

- Cục Thuế phối hợp Ban Quản lý Chợ Đông Ba rà soát đối tượng (bao 

gồm: tạm dừng hoạt động, được phép hoạt động), loại hình kinh doanh để triển 

khai áp dụng chủ trương (miễn, giảm, giãn thuế) phù hợp; đồng thời hướng dẫn 

các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 

- Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, tiểu thương kinh 

doanh tại chợ Đông Ba: yêu cầu UBND thành phố Huế hướng dẫn, chỉ đạo Ban 

Quản lý Chợ Đông Ba căn cứ hình thức miễn, giảm thuế và đối tượng áp dụng 

theo hướng dẫn của ngành Thuế để nghiên cứu miễn, giảm, giản tiền thuê mặt 

bằng kiot tại chợ, trong đó, lưu ý thời điểm thu, nộp tiền để áp dụng phù hợp với 

tình hình thực tế. 

- Liên quan đến khu vực đường Chương Dương: yêu cầu UBND thành 

phố Huế chỉ đạo công tác sắp xếp các hộ kinh doanh rong bạ lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè; vệ sinh môi trường tuyến đường Chương Dương và hành lang 

dọc Sông Hương từ cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội. 
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d) Đối với các Chợ loại 1, loại 2 trên địa bàn tỉnh: yêu cầu UBND cấp 

huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương triển khai cơ chế quản lý, hỗ trợ 

thực hiện tương tự như chợ Đông Ba. 

3. Liên quan đến các hoạt động tại địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh: 

thống nhất tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như: thể thao, cắm trại, 

tắm biển... tại bãi biển công cộng và các công viên trên địa bàn tỉnh, yêu cầu 

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã triển khai và tuyên truyền cho người 

dân, du khách thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 
 

Phan Ngọc Thọ 
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