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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tháp Mười, ngày 29

/UBND-VX

tháng 7 năm 2021

V/v phân luồng lối đi, hướng dẫn
và yêu cầu người dân đi mua
hàng hóa thiết yếu tại các chợ và
điểm mua bán trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ban hành
Công văn số 3685/UBND-VX về việc cách ly xã hội trên địa bàn huyện Tháp
Mười. Qua kiểm tra, đánh giá thì việc thực hiện của một số cơ quan, đơn vị,
tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện vẫn chưa nghiêm túc. Để thực hiện
nghiêm các quy định trên trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện một số nội dung sau:
1. Người dân được phép mua hàng hóa thiết yếu tại chợ truyền thống,
điểm mua bán, hộ kinh doanh và cửa hàng tiện lợi Siêu thị, Bách hóa xanh trên
địa bàn nơi cư trú nhưng phải tuân thủ thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế. Thời
gian mở cửa từ 5 giờ sáng đến 18 giờ. Người dân không ra đường sau 18 giờ, tất
cả các hoạt động trên địa bàn huyện tạm dừng đến 5 giờ sáng hôm sau (trừ các
trường hợp cấp cứu, công vụ…).
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo
cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho nhân dân; triển khai hướng dẫn việc phân
luồng lối đi, bố trí, sắp xếp tại các chợ, điểm mua bán... bảo đảm an toàn phòng,
chống dịch.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Lập các chốt vào chợ, kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra y tế (đo thân nhiệt,
thực hiện 5K), phân luồng, hướng dẫn người đi chợ tránh tập trung một lúc quá
đông người trong khu vực chợ, cần sắp xếp người dân đi chợ theo hướng một
chiều; bố trí bảng quy định khi vào chợ; cấp thẻ đi chợ ngày chẳn, lẻ, phân giờ
đi chợ, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ…; đối với các trường hợp
tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay
bằng nước sát khuẩn thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định;
kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm các trường hợp buôn bán không đúng quy định.
- Mỗi chợ phải bố trí 01 phòng cách ly khi phát hiện người nghi nhiễm
bệnh để chờ y tế xử lý.
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- Sắp xếp các gian hàng mua bán giãn cách tối thiểu 02 mét (cần thiết đưa
ra ngoài để bán tránh tập trung trong nhà lồng chợ), có giăng dây cách ly giữa
người mua và người bán…;
- Bố trí hệ thống loa thông báo nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ
khoảng cách khi vào chợ; hướng dẫn lối đi và yêu cầu khẩn trương trong việc
mua và bán; thường xuyên tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động
của chợ, điểm mua bán, hộ kinh doanh, cửa hàng tiện lợi Siêu thị, Bách hóa
xanh… trên địa bàn quản lý nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và
việc thực hiện chưa nghiêm theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- UBMTTQVN và các TCCTXH huyện;
- Lãnh đạo VP/UBND huyện;
- Lưu: VT, NC (Ch).
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