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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chợ Mới, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V v thực hiện nghiêm việc đeo khẩu
trang tại các chợ trên địa bàn.

Kính gửi
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn s 1366
N -KGVX ngày 26 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng ch ng dịch
Covid-19;
Thực hiện Công văn s 2114 CT-QLTM ngày 29 12 2020 của ở Công
thương An Giang về việc phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện
nay.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, để thực hiện có
hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, ch ng dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân
huyện Chợ Mới yêu cầu
1. UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh,
khai thác, quản lý chợ và an Tổ quản lý chợ vận động, khuyến khích các hộ tiểu
thương chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn
đặc biệt là thực phẩm và nhu yếu phẩm; bắt buộc việc đeo khẩu trang tại chợ; khử
khuẩn; b trí nước rửa tay duyệt khuẩn và máy đo thân nhiệt (nếu có) và thực hiện
các biện pháp phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện theo dõi kiểm tra, đôn đ c việc thực hiện
đeo khẩu trang tại các chợ trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện cho
N
huyện, tỉnh khi có yêu cầu.
3. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện (hội chợ, hội thảo, bán hàng đa cấp) có
tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, ch ng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, b trí
giãn cách… theo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện để góp
phần thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, ch ng dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT KT
N huyện;
- P.KTHT;
- LĐVP
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.
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