
UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SCT-QLTM 
V/v hướng dẫn tạm thời về hoạt động 

kinh doanh của các cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

  

An Giang, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Công Thương hướng dẫn tạm thời về hoạt động kinh doanh của các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 

ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống và các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

1. Phân loại đánh giá và các điều kiện hoạt động 

Phân loại đánh giá và các điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh 

được thực hiện theo quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang” đã được UBND tỉnh ban 

hành theo Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 cụ thể như sau: 

a) Cấp độ 1 (nguy cơ thấp) 

Biện pháp Điều kiện 

1.  Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ bao gồm trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối 

- Được phép hoạt động, tuân thủ 5K và bố trí giãn 

cách giữa các điểm buôn bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Quản lý, nhân viên, người lao động (bao gồm  

tài xế giao nhận hàng) phải được tiêm vắc xin ít 

nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng. 

- Người đứng đầu đơn vị kinh doanh có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 
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Biện pháp Điều kiện 

2. Chợ truyền thống - Được phép hoạt động, tuân thủ 5K và bố trí giãn 

cách giữa các điểm buôn bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Quản lý, nhân viên, người bán buôn, người đi 

chợ, tài xế giao nhận hàng tại chợ phải được tiêm 

vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

b) Cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) 

 

Biện pháp Điều kiện 

1.  Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ bao gồm trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối 

- Được phép hoạt động, tuân thủ 5K và bố trí giãn 

cách giữa các điểm buôn bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Quản lý, nhân viên, người lao động (bao gồm  

tài xế giao nhận hàng) phải được tiêm vắc xin ít 

nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng. 

- Người đứng đầu đơn vị kinh doanh có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Chợ truyền thống - Được phép hoạt động, tuân thủ 5K và bố trí giãn 

cách giữa các điểm buôn bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Quản lý, nhân viên, người bán buôn, người đi 

chợ, tài xế giao nhận hàng tại chợ phải được tiêm 

vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

c) Cấp độ 3 (nguy cơ cao) 

 

Biện pháp Điều kiện 

1.  Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ bao gồm trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối 

- Quy mô hoạt động tối đa 50% công suất, tuân 

thủ 5K và bố trí giãn cách giữa các điểm buôn 

bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Chỉ được phép hoạt động kinh doanh đối với các 

mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm,…); 

dừng hoạt động kinh doanh đối với các hàng hóa, 

dịch vụ còn lại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ.  
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Biện pháp Điều kiện 

- Quản lý, nhân viên, người lao động (bao gồm  

tài xế giao nhận hàng) phải được tiêm vắc xin ít 

nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 không quá 06 tháng. 

- Người đứng đầu đơn vị kinh doanh có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Chợ truyền thống - Quy mô hoạt động tối đa 50% công suất, tuân 

thủ 5K và bố trí giãn cách giữa các điểm buôn bán, 

kinh doanh dịch vụ. 

- Chỉ được phép hoạt động kinh doanh đối với các 

mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược 

phẩm…); dừng hoạt động kinh doanh đối với các 

hàng hóa, dịch vụ còn lại trong chợ.  

- Áp dụng hình thức phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần. 

- Quản lý, nhân viên, người bán buôn, người đi 

chợ, tài xế giao nhận hàng tại chợ phải được tiêm 

vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

d) Cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) 

 

Biện pháp Điều kiện 

1.  Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ bao gồm trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chợ đầu mối 

- Quy mô hoạt động tối đa 30% công suất, tuân 

thủ 5K và bố trí giãn cách giữa các điểm buôn 

bán, kinh doanh dịch vụ. 

- Chỉ được phép hoạt động kinh doanh đối với các 

mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm,…); 

dừng hoạt động kinh doanh đối với các hàng hóa, 

dịch vụ còn lại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ.  

- Quản lý, nhân viên, người lao động (bao gồm  

tài xế giao nhận hàng) và khách hàng phải được 

tiêm vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

- Người đứng đầu đơn vị kinh doanh có kế hoạch 

và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 
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Biện pháp Điều kiện 

- Định kỳ 01 tuần/lần tổ chức xét nghiệm mẫu gộp 

ngẫu nhiên 20% số nhân viên, lao động trong đơn 

vị để tầm soát. 

2. Chợ truyền thống - Quy mô hoạt động tối đa 50% công suất, tuân 

thủ 5K và bố trí giãn cách giữa các điểm buôn bán, 

kinh doanh dịch vụ. 

- Chỉ được phép hoạt động kinh doanh đối với các 

mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược 

phẩm…); dừng hoạt động kinh doanh đối với các 

hàng hóa, dịch vụ còn lại trong chợ.  

- Áp dụng hình thức phát phiếu đi chợ 03 lần/tuần. 

- Quản lý, nhân viên, người bán buôn, người đi 

chợ, tài xế giao nhận hàng tại chợ phải được tiêm 

vắc xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

2. Nội dung đánh giá phòng, chống dịch 

Tùy theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế công bố, các 

đơn vị kinh doanh như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ 

đầu mối, chợ truyền thống căn cứ vào công bố cấp độ dịch (xã/phường/thị trấn) 

để tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm như sau: 

- Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo 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”. 

(Riêng đối với cấp độ 4: chợ đầu mối, chợ truyền thống được tổ chức đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 

của Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời 

gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg). 

- Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 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 nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 

3. Đăng ký hồ sơ và kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có trách 

nhiệm tổ chức đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại 

đơn vị theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm. 
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- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 

đính kèm thì tổ chức hoạt động kinh doanh; đồng thời các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm như sau: 

+ Đối với siêu thị, trung tâm thương mại có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở 

Công Thương để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, siêu thị, trung tâm 

thương mại gửi hồ sơ này đến chính quyền địa phương nơi hoạt động để phối 

hợp Sở Công Thương kiểm tra, giám sát. 

+ Đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối, cửa hàng tiện ích và các cơ sở 

kinh doanh khác có trách nhiệm gửi hồ sơ đến chính quyền địa phương nơi hoạt 

động để theo dõi, kiểm tra, giám sát. 

Trên đây là hướng dẫn tạm thời của Sở Công Thương về hoạt động kinh 

doanh của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- Phòng KT/KTHT huyện, thị, thành; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.QLTM. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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