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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chủ động nguồn hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người 

dân trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa 

thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu đơn vị quản lý chợ, các hộ kinh doanh/tiểu 

thương, người lao động/làm việc, khách hàng tại chợ chấp hành nghiêm chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc các hộ kinh doanh/tiểu thương tại chợ chủ động triển 

khai các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trên 

địa bàn, không tăng giá, giữ ổn định tâm lý người tiêu dùng; triển khai đồng bộ 

các giải pháp quản lý nhà nước đảm bảo việc bình ổn thị trường, giá cả. 

- Hỗ trợ các hộ kinh doanh/tiểu thương tại chợ, các siêu thị khắc phục khó 

khăn, duy trì hoạt động kinh doanh tại chợ, siêu thị.  

II. NỘI DUNG CÁC PHƢƠNG ÁN  

1. Phƣơng án cung ứng, phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ 

trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ  

1.1. Tình huống chợ đầu mối, chợ bán lẻ chưa có ca nhiễm Covid-19 

- Đơn vị quản lý chợ có Kế hoạch/phương án chi tiết về cung ứng hàng hóa 

và phòng, chống dịch Covid-19 tại mỗi chợ. Kế hoạch/phương án quy định rõ các 

nội dung sau đây: 

+ Người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung cần triển 

khai, người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát, kinh phí đảm bảo thực hiện. 

+ Đề xuất các địa điểm tạm thời thay thế (có thể tận dụng khu đất trống 

cạnh chợ hoặc sân trống làm nơi tập kết hàng) khi chợ bị phong tỏa do có ca 

nhiễm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn.  
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+ Đề xuất lực lượng dự phòng, bố trí làm việc luân phiên tại chợ để đảm 

bảo luôn có nhân sự đủ điều kiện làm việc nếu có dịch bệnh xảy ra, sẵn sàng làm 

việc khi chợ được gỡ lệnh phong tỏa; ký kết thêm các hợp đồng thời vụ với đơn vị 

vệ sỹ nhằm bảo đảm lượng nhân sự khi cần (đối với chợ đầu mối).   

+ Thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh như: thông tin tuyên truyền, tổ 

chức tập huấn, thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh,... 

+ Sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh 

giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, bảo đảm thực hiện 5K, hạn chế tối đa 

việc tiếp xúc gần khi giao dịch. 

+ Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người 

bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc 

được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc 

người tiếp xúc vòng 2 (F2) khi đang làm việc tại chợ. Phòng/khu vực cách ly tạm 

thời phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp không 

thể bố trí phòng cách ly tạm thời thì phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời tách 

biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ. 

+ Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào chợ; bố trí 

địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn phương tiện, hàng hóa tại khu vực 

giao nhận hàng hóa nếu cần thiết; hạn chế tiếp xúc giữa người giao hàng và người 

nhận hàng; yêu cầu đơn vị và người giao hàng thực hiện đầy đủ “Thông điệp 5K”, 

các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định và ghi lại thông tin người giao hàng, 

người nhận hàng, thời gian giao nhận hàng... 

- Thiết lập kênh liên lạc qua đường dây nóng với Sở Y tế (0234.3822015), 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc thông qua đường dây nóng của tỉnh (1900 

1075) hoặc Bộ Y tế (1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương. 

- Công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ, đơn vị đầu mối 

phụ trách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ để người lao động/làm 

việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết; khuyến khích dùng 

công nghệ (zalo, viber...) để tạo các nhóm nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, 

kịp thời. 

- Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù 

hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa 

hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm 

việc, bán hàng hoặc theo quy định của chính quyền địa phương; kẻ vạch giãn cách 

giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo quy định. 

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, 

nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay cho người lao động/làm việc, người bán hàng, hộ kinh doanh và khách 

hàng; nhà vệ sinh tại chợ phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh. 

- Có phương án dự phòng người thay thế hộ kinh doanh/tiểu thương do đã bị 

cách ly theo quy định phòng, chống dịch nhằm đảm bảo vẫn có người tham gia 
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bán hàng hóa tại chợ tạm hoặc sau khi chợ được gỡ lệnh cách ly đối với trường 

hợp có ca nhiễm bệnh (F0) xuất hiện tại chợ hoặc khi chợ bị phong tỏa tạm thời.  

- Chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo quy định, tuân thủ việc sắp xếp nơi 

bán hàng của đơn vị quản lý chợ bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch, 

đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm. 

- Chủ động lượng hàng hóa dự trữ, nguồn cung ứng, đảm bảo số lượng hàng 

hóa nhất định đáp ứng nhu cầu người dân, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất 

hợp lý, gây bất ổn thị trường. 

- Ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống 

dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Quản lý người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như họ 

tên, năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán; 

yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng thông báo khi có tiếp xúc với 

các trường hợp F0 hoặc F1, F2. 

- Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc không đến chợ nếu có 

một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong 

thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

- Thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế và văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh, của địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ; 

thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. 

1.2. Tình huống chợ đầu mối, chợ bán lẻ có xuất hiện ca nhiễm Covid-19 

1.2.1. Các biện pháp chống dịch chung cần làm ngay 

- Phong toả tạm thời ngay toàn bộ chợ hoặc khu vực gian hàng có ca nhiễm 

bệnh F0. Tùy theo tình hình dịch thực tế và đánh giá nguy cơ tại chợ để quyết 

định phạm vi phong tỏa tạm thời. 

- Lập tức tách F0, liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế để 

thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị theo quy định và thực hiện theo hướng 

dẫn của ngành y tế. 

- Rà soát ngay để phát hiện người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ 

đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, 

viêm đường hô hấp,... Tách ngay những ca bệnh nghi ngờ đang ở tại chợ đưa vào 

cách ly tại phòng/khu vực cách ly tạm thời đã bố trí trước đó. Bắt buộc những 

người đang có triệu chứng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không cho tiếp xúc 

với người khác. Tổ chức cách ly ca bệnh nghi ngờ sớm tại cơ sở y tế.  

- Truy vết F1 thần tốc - triệt để tại chợ cũng như trong cộng đồng; tách ngay 

F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập trung; tất cả người bán hàng, người 

lao động/làm việc tại Khu vực bán hàng có F0 được xem tương đương F1; Rà soát 

F2, tổ chức cách ly tại nhà. Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người bán hàng, người lao động/làm 

việc tại chợ. 

1.2.2. Trường hợp phong tỏa tại 01 khu vực nhất định tại chợ 
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Trường hợp đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các khu vực khác của 

chợ thấy ít có liên quan dịch tễ và nguy cơ thấp. 

a) Tại Khu vực có F0 

- Vệ sinh, phun khử khuẩn khu vực có F0 và các khu vực khác có liên quan. 

- Xem tất cả những người bán hàng/người lao động/làm việc/người mua 

hàng trong cùng khu vực có F0 tương đương F1 (cơ quan Y tế có trách nhiệm xác 

định đối tượng F1 cụ thể). 

- Tổ chức cách ly tập trung ngay toàn bộ nơi có bệnh nhân F0. 

- Thông báo ngay đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu 

xét nghiệm sàng lọc. 

b) Tại các khu vực khác trong chợ không có F0 thì tiến hành đánh giá nguy 

cơ và điều kiện mua bán hàng hóa thực tế tại chợ: 

- Nếu thấy vẫn có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0: phối hợp với 

chính quyền địa phương xem xét, quyết định cách ly tại nhà đối với người liên 

quan theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm với người cách ly tại nhà theo quy định. 

- Nếu thấy không có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0: 

+ Tiếp tục rà soát F1 kỹ lưỡng bằng cách yêu cầu người bán hàng, người lao 

động/làm việc, khách hàng tại chợ tự nhớ và tự khai báo một lần nữa để tránh bỏ 

sót F1. Nếu có F1 thì tách ra và đưa đi cách ly tập trung ngay. 

+ Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc, khách hàng tại chợ 

phải khai báo y tế với chính quyền địa phương và y tế cơ sở nơi cư trú để phối hợp 

theo dõi và quản lý. 

+ Tiêu độc, khử trùng toàn bộ chợ; Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

của chợ theo Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

186/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Nếu chợ không đủ điều kiện an toàn thì cho tạm dừng hoạt động chợ ngay. 

c) Đảm bảo hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ 

Các khu vực chợ còn lại vẫn được phép hoạt động bình thường (sau khi có 

đánh giá yếu tố dịch tễ của cơ quan Y tế cấp huyện), nhưng phải thực hiện nghiêm 

ngặt các quy định về an toàn phòng, chống dịch như: 

+ Sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh 

giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, bảo đảm thực hiện 5K, hạn chế tối đa 

việc tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích các tiểu thương đổi sang hình thức 

bán hàng qua điện thoại, thanh toán chuyển khoản, giao hàng tận nơi... 

+ Chỉ được kinh doanh các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhu 

cầu người dân khi thực hiện giãn cách xã hội, đóng cửa các quầy hàng chưa thật 

sự cần thiết, cấp bách khác trong thời gian phòng, chống dịch. 

+ Người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ phải được xét nghiệm 

Covid-19 bằng test nhanh kháng nguyên định kỳ hàng tuần, có kết quả âm tính 

mới được vào chợ kinh doanh. 
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+ Điểm tiếp nhận, giao nhận hàng hóa kinh doanh tại chợ phải bố trí tại nơi 

thuận tiện, thông thoáng, đảm bảo các xe vận tải có thể ra, vào dễ dàng; Có biện 

pháp kiểm soát tốt xe vận chuyển hàng hóa vào chợ như: các xe vận chuyển hàng 

hóa ra vào chợ phải có nhật ký hành trình di chuyển để cơ quan chức năng kiểm 

tra khi cần thiết; cài đặt Bluezone, phần mềm khai báo y tế. 

+ Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù 

hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19; tốt nhất bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa 

hàng; giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm 

việc, bán hàng hoặc theo quy định của chính quyền địa phương; kẻ vạch giãn cách 

giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo quy định. 

1.2.3. Trường hợp phong tỏa chợ: 

a) Các biện pháp cần làm ngay 

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các khu vực khác của chợ thấy có 

liên quan dịch tễ rộng, phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính trong chợ và 

nguy cơ lây nhiễm cao trong toàn chợ, phương án xử lý như sau: 

- Vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ chợ. 

- Xem tất cả những người bán hàng/người lao động/làm việc/người mua 

hàng trong chợ có nguy cơ là F1 (cơ quan Y tế có trách nhiệm xác định đối tượng 

F1 cụ thể). 

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính 

quyền địa phương nơi có chợ, các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa tạm thời 

chợ, tổ chức cách ly toàn bộ người kinh doanh/người lao động/làm việc, khách 

hàng tại chợ. 

- Thông báo ngay đến Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu 

xét nghiệm sàng lọc. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp huyện và Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh 

để đưa người có liên quan thực hiện cách ly tập trung. 

b) Đảm bảo lưu thông hàng hóa tại chợ 

- Ngay sau khi có lệnh tạm ngừng hoạt động, đơn vị quản lý chợ hỗ trợ, tạo 

điều kiện để hộ kinh doanh lấy hàng ra khỏi chợ, giải phóng hàng và tiêu thụ.  

- Đánh giá lại mức độ an toàn tại địa điểm chợ tạm đã được đề xuất bố trí để 

kích hoạt chợ tạm, đảm bảo hàng hóa lưu thông, không bị đứt gãy, phục vụ nhu 

cầu của người dân trên địa bàn. Lưu ý các nội dung an toàn tại chợ tạm như sau: 

(1) Địa điểm bố trí đảm bảo công tác phòng, chống dịch; (2) Chỉ kinh doanh hàng 

hóa thiết yếu theo quy định; (3) Có biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần xuất người 

mua bán tại điểm bố trí tạm thời; (4) Tổ chức mua bán theo nguyên tắc một chiều; 

(5) Đảm bảo số lượng hộ kinh doanh phù hợp, đảm bảo giãn cách giữa các tiểu 

thương và khách mua hàng; (6) Thực hiện tốt thông điệp 5K và công tác phòng, 

chống dịch trong quá trình mua bán hàng hóa tại địa điểm bố trí tạm thời; (7)  Tổ 

chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, lao động tại điểm bố trí tạm thời đã 
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được tiêm ít nhất một mũi vắc xin; (8) Thường xuyên xét nghiệm người làm việc 

tại chợ để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.  

- Bố trí lực lượng đã được các hộ kinh doanh dự phòng thay thế để tiếp tục 

hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ tạm. Trường hợp chưa đủ, huy động thêm lực 

lượng xung phong như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… lưu ý lực lượng dự 

phòng phải được xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh kháng nguyên, có kết quả 

âm tính mới được vào chợ tạm để kinh doanh. 

- Có biện pháp kiểm soát tốt xe vận chuyển hàng hóa vào chợ tạm: các xe 

vận chuyển hàng hóa ra vào chợ phải có nhật ký hành trình di chuyển để cơ quan 

chức năng kiểm tra khi cần thiết; cài đặt Bluezone, phần mềm khai báo y tế; người 

vận chuyển đã được test nhanh kháng nguyên theo quy định,... 

1.3. Tình huống chợ được hoạt động trở lại sau thời gian tạm thời phong 

tỏa 

- Rà soát, chỉ đạo việc đánh giá để mở cửa trở lại đối với chợ tạm thời đóng 

cửa do có ca nhiễm Covid-19. Trường hợp chợ đảm bảo các điều kiện an toàn 

theo quy định thì tiến hành mở cửa trở lại nhằm đảm bảo hàng hóa lưu thông 

thông suốt, không bị đứt gãy, gây bất ổn thị trường.  

- Điều kiện an toàn mở cửa trở lại các chợ tạm thời đóng cửa do có ca 

nhiễm Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số  

4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 và theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 

5858/BYT-MT ngày 21/7/2021. 

- Sau khi trả lại mặt bằng chợ tạm để đưa hàng hóa vào bán trở lại tại các 

chợ, phải tiến hành khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh tại khu vực chợ tạm. Lực lượng 

dự phòng thay thế người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ tạm vẫn tiếp 

tục bán hàng tại các chợ đã mở cửa trở lại trong trường hợp người bán hàng, 

người lao động/làm việc chính vẫn đang trong thời hạn cách ly theo quy định. 

Trường hợp người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ (trước khi quay lại 

làm việc) phải được xét nghiệm bằng phương pháp PCR và có kết quả âm tính còn 

hiệu lực. 

2. Phƣơng án ứng phó khi siêu thị xuất hiện F0 

2.1. Các biện pháp chống dịch cần làm ngay 

- Tiến hành đóng cửa Trung tâm Thương mại, Siêu thị từ 24-48 giờ để tiến 

hành phun khử khuẩn toàn bộ. 

- Lập tức tách F0, liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế để 

thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị theo quy định và thực hiện theo hướng 

dẫn của ngành y tế. 

- Truy vết F1 thần tốc - triệt để tại Siêu thị thông qua truy xuất Webcam, 

QR code, nhật ký........; tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập 

trung; tất cả người bán hàng, người lao động/làm việc tại Khu vực bán hàng có F0 

được coi là F1; Rà soát F2, tổ chức cách ly tại nhà. Phối hợp với Sở Y tế, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả nhân 

viên và khách hàng có mặt trong thời gian F0 xuất hiện tại Siêu thị.  
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- Thiết lập lối đi để đơn vị tổ chức đưa hàng ra bên ngoài phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của người dân trách làm đứt gãy nguồn cung ứng hàng hóa. 

- Yêu cầu đơn vị quản lý Siêu thị tổ chức lực lượng thay thế nhân viên là 

F1,F2, F3 để triển khai các điểm bán hàng lưu động, cố định trong thời gian đóng 

cửa Siêu thị. 

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời cho người dân về công tác đảm bảo nguồn 

hàng, các địa điểm cung ứng các mặt hàng thiết yếu lưu động; khuyến cáo người 

dân không mua tích trữ hàng hóa, gây biến động thị trường; tuyên truyền, hướng 

dẫn, khuyến khích người dân mua sắm trực tuyến 

2.2. Mở lại Siêu thị sau thời gian tạm thời đóng cửa 

Rà soát, chỉ đạo việc đánh giá để mở cửa trở lại đối với Siêu thị tạm thời 

đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19. Trường hợp Siêu thị đảm bảo các điều kiện an 

toàn theo quy định thì tiến hành mở cửa trở lại nhưng phải thực nghiêm ngặt các 

quy định về an toàn phòng, chống dịch như: 

+ Sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh 

giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, bảo đảm thực hiện 5K, hạn chế tối đa 

việc tiếp xúc gần khi giao dịch. 

+ Chỉ kinh doanh các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhu cầu 

người dân khi thực hiện giãn cách xã hội, đóng cửa các quầy hàng chưa thật sự 

cần thiết, cấp bách khác trong thời gian phòng, chống dịch. 

+ Thay toàn bộ người bán hàng, người lao động/làm việc có nguy cơ, yếu tố 

dịch tễ liên quan tại Siêu tại; đồng thời thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test 

nhanh kháng nguyên định kỳ hàng tuần, có kết quả âm tính mới được vào làm 

việc (trong trường hợp thiếu lực lượng bán hàng đơn vị kịp thời thông báo với 

chính quyền địa phương để được hỗ trợ).  

+ Thực hiện kiểm tra và khử khuẩn phương tiện, hàng hóa ra vào siêu thị.  

+ Tổ chức mua bán theo nguyên tắc một chiều; kẻ vạch giãn cách giữa 

khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo quy định. 

3. Phƣơng án phân chia tần suất đi chợ (phát hành Thẻ đi chợ) trong 

thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

- Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 05 thẻ đi chợ/15 ngày; cứ 03 ngày thì đi chợ 

01 lần. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 01 lần/01 chợ bất kỳ trên địa bàn hoặc khu 

vực lân cận (có mẫu thẻ đi chợ kèm theo). 

- Cách thức thực hiện: 

+ UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các Phòng Kinh 

tế/Kinh tế - Hạ tầng, UBND các phường, xã, thị trấn in ấn Thẻ vào chợ và tổ chức 

cấp phát cho các hộ gia đình; học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa 

bàn huyện, thị xã và thành phố Huế. 

+ UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các Ban quản lý chợ 

trên địa bàn bố trí lực lượng kiểm soát thu lại “Thẻ vào chợ” khi người dân vào 

chợ và lưu giữ thẻ theo ngày để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thƣơng 

- Chủ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, các địa phương, các 

chợ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá cả các 

mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại Siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ để 

kịp thời tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý nhằm bình ổn thị trường, không 

để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, thiếu hụt hàng hóa, gây sốt giá. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan giám sát việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại Siêu thị, chợ đầu 

mối, chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp tổ chức các giải pháp đảm 

bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các Siêu thị, chợ, lưu thông thông suốt, không 

đứt gãy hàng hóa, ổn định thị trường. 

- Phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai các giải 

pháp cách ly y tế tập trung và khoanh vùng dập dịch tại các Siêu thị, chợ nơi có 

trường hợp nhiễm bệnh. 

- Triển khai ngay các giải pháp huy động nguồn lực toàn xã hội, dự trữ 

nguồn hàng tại các Siêu thị, các hộ kinh doanh/tiểu thương trong chợ; đảm bảo 

hoạt động cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống 

dịch bệnh lan rộng, nhiều khu vực bị cách ly.  

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, 

của Tỉnh cho các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc các Siêu thị, chợ thường xuyên 

đánh giá an toàn Covid-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. 

- Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công 

tác phòng, chống dịch, công tác an toàn tại các chợ, siêu thị trên địa bàn; hướng 

dẫn, lựa chọn địa điểm dự phòng để tổ chức chợ tạm trong trường hợp chợ tạm 

thời đóng cửa do có dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa đảm 

bảo nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh.  

- Tham mưu phương án hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa đến các địa 

điểm tổ chức chợ tạm, điểm bán hàng; triển khai các phương án cung cấp lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung, khu dân cư nơi có 

trường hợp nhiễm bệnh, tại các địa điểm thành lập chợ tạm. 

- Thường xuyên thông tin, liên lạc với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

trong nước, nắm tình hình thị trường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh để cung ứng, kết 

nối tiêu thụ kịp thời các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tỉnh đang thiếu 

hụt. 

- Phối hợp cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan thông tấn, báo 

chí về nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giá cả thị trường tại các chợ trên địa bàn 

tỉnh và các thông tin liên quan đến hoạt động của chợ tạm thay thế khi chợ đầu 

mối, chợ bán lẻ tạm thời bị phong tỏa nhằm kịp thời thông báo đến người dân, ổn 

định tâm lý, bình ổn thị trường.   

- Tổ chức đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột 

xuất việc thực hiện các yêu cầu, quy định phòng, chống dịch đối với các Siêu thị, 

chợ. 
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2. Sở Y tế 

- Tổ chức cách ly điều trị nghiêm ngặt các trường hợp nhiễm bệnh ngay sau 

khi phát hiện ca nhiễm tại các Siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ. 

- Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, đơn vị quản lý Siêu thị, 

chợ nhanh chóng khoanh vùng, cách ly nơi cư trú và trong chợ có người nhiễm 

bệnh; truy vết các đối tượng Fl, F2.. và tổ chức cách ly các đối tượng F1 (có nguy 

cơ nhiễm bệnh cao) tại các khu cách ly riêng. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh có 

yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng. Cung 

cấp danh sách các ca F0, F1, F2 cho các địa phương, đơn vị quản lý chợ để cùng 

tiến hành rà soát bổ sung các đối tượng F1, F2, F3. 

- Hướng dẫn phun thuốc khử trùng tại các Siêu thị, chợ có trường hợp 

nhiễm bệnh và các khu vực xung quanh và thực hiện các quy định về an toàn 

phòng, chống dịch. 

- Chủ trì đề xuất đưa đối tượng người bán hàng, người lao động/làm việc tại 

các Siêu thị, chợ thuộc chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu thuộc lực lượng 

tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội (lương 

thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa chống dịch,...) là đối tượng được ưu tiên 

tiêm phòng vacxin Covid-19 để tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động mua 

bán hàng hóa tại chợ. 

3. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đơn vị, phương tiện vận chuyển nông sản, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 

yếu khi lưu thông, vận chuyển hàng hóa đến các chợ, đặc biệt là chợ đầu mối, đảm 

bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch. 

- Ưu tiên hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng 

xanh để thực hiện việc cung cấp hàng hóa thiết yếu đi, đến các chợ trên địa bàn 

tỉnh. 

 - Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận 

tải trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án vận tải hàng hóa, sẵn sàng số 

lượng phương tiện vận chuyển để hỗ trợ các địa phương trong trường hợp vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu đến các điểm bán hàng cố định tại các chợ tạm. 

- Lập kế hoạch huy động phương tiện giao thông để kịp thời vận chuyển 

người với số lượng lớn về các khu vực cách ly tập trung và vận chuyển thuốc 

men, hàng hoá. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan truyền thông thông tin 

- Tuyên truyền để hộ kinh doanh, người bán hàng, người lao động/làm việc, 

khách hàng chủ động khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các 

trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh.  
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- Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phát hiện, phòng lây nhiễm. 

Công khai đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Siêu thị, chợ 

đầu mối, chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh và các đơn vị được phân công tiếp nhận, 

cách ly, điều trị bệnh nhân trên các phương tiện truyền thông để người bán hàng, 

người lao động/làm việc, khách hàng tại chợ được biết. 

- Tăng cường thường xuyên thông tin tình hình nguồn hàng cung ứng cho 

thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu tại các chợ trên địa bàn để người dân ổn định 

tâm lý, không mua hàng hóa tích trữ, gây thiếu hàng hóa cục bộ. Đồng thời theo 

dõi, chấn chỉnh xử lý những thông tin không chính xác, sai lệnh trên báo chí và 

trên mạng Internet làm ảnh hưởng tâm lý người dân trên địa bàn. 

- Thông tin tuyên truyền chợ đầu mối, chợ bán lẻ, siêu thị đã bị phong tỏa 

một khu vực hoặc toàn bộ do có ca nhiễm covid-19 và các địa điểm tổ chức bán 

hàng thay thế để người dân biết, tiêu dùng, không gây bất ổn thị trường. 

5. Các cơ quan, ban, ngành khác 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương để thực hiện có hiệu quả Phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa tại Siêu 

thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế 

- Hướng dẫn đơn vị quản lý chợ xây dựng phương án chi tiết về đảm bảo 

cung ứng hàng hóa thiết yếu và phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa 

bàn quản lý. 

- Tổ chức đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột 

xuất việc thực hiện các yêu cầu, quy định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu 

mối, chợ bán lẻ.  

- Hướng dẫn, lựa chọn địa điểm dự phòng để tổ chức chợ tạm trong trường 

hợp chợ tạm thời đóng cửa do có dịch bệnh; phối hợp hỗ trợ công tác vận chuyển 

hàng hóa tại các địa điểm chợ tạm. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức sắp xếp các chợ trên địa bàn chỉ bán các mặt 

hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân 

trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị quản lý chợ sắp xếp, bố trí các quầy hàng 

phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời 

điểm, bảo đảm thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến cho các đơn vị quản lý chợ về các 

yêu cầu, quy định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ; Xây 

dựng các tài liệu, công cụ truyền thông và tổ chức truyền thông về các yêu cầu, 

quy định phòng, chống dịch đối với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho các chợ để triển khai thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện.  

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh định kỳ hàng 

tuần cho người quản lý, người lao động/làm việc, người bán hàng tại chợ để kịp 
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thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 và có biện pháp xử trí 

kịp thời. 

- Phối hợp đề xuất đưa đối tượng người bán hàng, người lao động/làm việc 

tại chợ thuộc chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu thuộc lực lượng tuyến đầu 

trong thúc đẩy, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội (lương thực, thực 

phẩm, dược phẩm, hàng hóa chống dịch,...) là đối tượng được ưu tiên tiêm phòng 

vacxin Covid-19 để tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động mua bán hàng 

hóa tại chợ. 

 - Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và Ban Quản lý các chợ tăng 

cường phối hợp trong phân chia khung thời gian, số lượng người đến các chợ 

nhằm kiểm soát số lượng, phân bổ số lượng người đến theo khung giờ, đảm bảo 

khống chế lượng khách ra vào chợ phù hợp với số lượng hàng hóa cung ứng, tuyệt 

đối không để xảy ra tập trung đông người, thiếu hàng hóa cục bộ gây bức xúc cho 

nhân dân và góp phần kiểm soát việc di chuyển của người dân trên địa bàn trong 

thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Đối với 

trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành nghiêm túc việc sử dụng 

“Thẻ vào chợ” thì kiên quyết không cho vào chợ. 

- Chủ trì, phối hợp đơn vị quản lý chợ và các đơn vị liên quan đánh giá mức 

độ an toàn tại chợ sau khi bị phong tỏa do có ca nhiễm bệnh F0 để cho phép chợ 

hoạt động bình thường trở lại. 

7. Các đơn vị quản lý chợ 

- Xây dựng Kế hoạch/phương án chi tiết về cung ứng hàng hóa và phòng, 

chống dịch Covid-19 tại chợ. Tùy vào điều kiện thực tế từng chợ để có Kế 

hoạch/phương án phù hợp. 

- Thực hiện ký cam kết với UBND cấp huyện về việc thực hiện, tuân thủ 

các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ, đơn vị đầu mối 

phụ trách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ để người lao động/làm 

việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết. 

- Thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù 

hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19; Kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các 

khách hàng theo quy định. 

- Bố trí vách ngăn giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng; giảm ít 

nhất 50% số người làm việc đối với gian hàng có trên 10 người làm việc, bán hàng 

hoặc theo quy định của chính quyền địa phương. 

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, 

nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay cho người lao động/làm việc, người bán hàng, hộ kinh doanh và khách 

hàng; nhà vệ sinh tại chợ phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh. 

- Làm việc với các hộ kinh doanh/tiểu thương về phương án dự phòng người 

thay thế bán hàng tại chợ đề phòng trong trường hợp chợ có ca nhiễm bệnh (F0) 
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phải tạm thời phong tỏa và chuyển qua bán hàng tại chợ tạm; chủ động lượng 

hàng hóa dự trữ, nguồn cung ứng, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, 

gây bất ổn thị trường; đề nghị hộ kinh doanh/tiểu thương tại chợ ký cam kết thực 

hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và các điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Chủ động phương án chuẩn bị lực lượng và bố trí thời gian làm việc phù 

hợp để đảm bảo vừa có lực lượng phòng, chống dịch, vừa có lực lượng thay thế 

trong trường hợp thực hiện “Thẻ vào chợ” và xuất hiện F0 tại chợ. 

- Thực hiện các nội dung an toàn khác theo hướng dẫn của ngành Y tế và 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của địa phương về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại chợ; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

bệnh Covid-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. 

- Phối hợp với UBND cấp huyện đánh giá mức độ an toàn tại chợ bị phong 

tỏa tạm thời do có ca nhiễm bệnh F0 để cho chợ hoạt động bình thường trở lại. 

8. Các Siêu thị, doanh nghiệp phân phối 

- Chủ động dự trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu cung ứng 

cho nhu cầu của nhân dân cũng như phục vụ công tác huy động của tỉnh khi có yêu 

cầu; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường. 

- Kịp thời triển khai các điểm bán hàng lưu động, bán hàng tại các địa điểm 

công cộng ngoài trời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở 

Công Thương.  

- Tuyên truyền, tư vấn người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ 

dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình hàng ngày. 

- Tăng cường ứng dụng các giải pháp bán hàng online hoặc qua điện thoại 

và giao hàng trực tiếp đến địa chỉ khách đặt mua hàng hóa để tạo thuận lợi cho 

người dân đặt mua hàng hóa tại nhà. 

Trên đây là Phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa tại Siêu thị, chợ đầu 

mối, chợ bán lẻ khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình 

hình thực tế và cập nhật các cơ sở pháp lý liên quan để tham mưu Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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UBND PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN …………… 

THẺ VÀO CHỢ 

Ngày:……………...........       

(Chính quyền địa phương in rõ) 

 

- Tên người vào chợ:…………………….. 

- Địa chỉ: Số……………đường…………………………. 

- Tổ dân phố……….., phường/xã/thị trấn:…… huyện/thị xã/thành phố:……… 

- Số điện thoại:................................... 

Lƣu ý: 

- Thẻ vào chợ phải có đóng dấu của UBND cấp xã; 

- Chính quyền địa phương tự qui định ngày vào chợ và in rõ trên Thẻ vào chợ, đảm bảo 

cứ 03 ngày thì đi chợ 01 lần; luân phiên giữa các hộ gia đình;  

- Mỗi hộ gia đình được phát 05 thẻ/15 ngày; cứ 03 ngày đi chợ 01 lần; tự điền thông tin 

vào Thẻ. 

- Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần/01 chợ bất kỳ. 

- Ban quản lý chợ thu lại Thẻ này, lưu theo ngày phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. 
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