
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04 /PA - SCT Trà Vinh, ngày 25 tháng  10 năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức, quản lý hoạt động Trung tâm thương mại, siêu thị,  

cửa hàng tiện ích thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt,  

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 
Căn cứ 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” ; 

Thực hiện Công văn số 5540/UBND- KGVX ngày 22/10/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công Thương xây dựng Phương án tổ chức, quản lý hoạt động Trung 

tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích thực hiện các biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ 

mắc COVID-19 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên 

địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh tại các đơn vị theo 

nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, 

dập dịch; đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn và thực hiện mục 

tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và an sinh xã 

hội. 

2. Yêu cầu 

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

cấp bách, thường xuyên; yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động tại các 

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh về 

phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải 

pháp phòng, chống dịch; gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong công 

tác phòng, chống dịch tại từng đơn vị. 
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II. NỘI DUNG  VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1.  Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích khôi phục hoạt 

động, chủ cơ sở và nhân viên phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

- Đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe 

điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm 

quyền cấp, mũi thứ 2 đã tiêm đủ 14 ngày) hoặc người đã được điều trị khỏi 

bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm tham gia hoạt động. 

- Nếu chưa đáp ứng được điều kiện nêu trên thì thực hiện xét nghiệm 

định kỳ 2 tuần/lần. 

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử dụng lao động:  

- Thực hiện xét nghiệm định kỳ 2 tuần/lần cho chủ cơ sở và nhân viên 

trong trường hợp chủ cơ sở và nhân viên chưa tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng 

Covid-19 . 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; 

- Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ 

đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để người lao 

động và khách hàng biết và liên hệ khi cần thiết;  

- Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy 

định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19;  

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có kinh doanh tại Trung tâm thương mại, 

siêu thị, cửa hàng tiện ích phải ký cam kết thực hiện đúng các quy định, khuyến 

cáo về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dịch vụ; 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của 

người lao động trước khi quay trở lại làm việc tại khu dịch vụ và hàng ngày; 

Tạo mã QR code dán tại các vị trí dễ quan sát, nhiều người qua lại để quản lý 

thông tin người ra, vào.  

- Yêu cầu nhân viên, người làm việc thực hiện cài đặt và bật ứng dụng 

truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh và 

check mã QR code khi đến làm việc; 

- Không được bố trí làm việc cho những người có ít nhất một trong các 

triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở;  

- Tại cửa/khu vực ra, vào đơn vị: Bố trí người đo nhiệt độ cho khách 

hàng đến khu dịch vụ theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19;  

- Yêu cầu người lao động, khách đến phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang 

(trừ khi ăn) và giữ khoảng cách theo quy định;  
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- Bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch đối với khách hàng; tại các 

khu vực có xếp hàng phải kẻ vạch giãn cách 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, 

bán hàng và khách hàng. Đối với người lao động, làm việc tại khu dịch vụ của 

các đơn vị không thể rời khỏi vị trí trong ca làm việc, phải cung cấp dung dịch 

sát khuẩn tay có chứa cồn;  

- Cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động, người làm 

việc, người bán hàng phải luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc 

với người khác theo quy định; 

- Thực hiện Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối 

với người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ (Bảng 1.1) 

theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc 

gia  phòng, chống dịch Covid-19; 

- Thực hiện Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đối 

với đơn vị quản lý và người sử dụng lao động (Bảng 1.2) theo Quyết định số 

2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia  phòng, chống 

dịch Covid-19; 

- Bố trí phòng cách ly tạm thời và xử trí khi có trường hợp bị một trong 

các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở theo hướng dẫn do Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. Trường hợp có 

người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc thì thực hiện 

phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. 

- Đối với khu dịch vụ có hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống:  

+ Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định. 

+ Khu vực chế biến thức ăn, đồ uống phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch 

và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người sơ chế, chế biến thực 

phẩm, đồ uống;  

+ Khu vực ăn uống phải có nơi rửa tay, có đủ nước sạch và xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn tay;  

+ Đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế và bố trí khoảng cách giữa 

những người ăn uống theo quy định (có thể xếp khách hàng ngồi so le hoặc đặt 

vách ngăn giữa các khách hàng);  
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+ Có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng khách hàng và 

được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng nếu sử dụng lại;  

+ Có đủ thùng đựng rác, có nắp đậy và có lót túi. Có biển hướng dẫn, các 

quy định về phòng, chống dịch;  

+ Đối với các suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong 

hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển;  

+ Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định;  

+ Đảm bảo khách hàng không dùng chung các đồ dùng như cốc, chai 

nước, khăn tay…  

+ Nhà vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh; đảm 

bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh khử khuẩn ít nhất 2 lần/ngày. 

3. Trách nhiệm của khách hàng, nhân viên làm việc, người quản lý, 

người sử dụng lao động:  

- Không đến Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích khi đang 

trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc có các biểu 

hiện sốt, ho, khó thở;  

- Phải đeo khẩu trang suốt thời gian trong khu vực của Trung tâm thương 

mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích;  

- Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh khi xếp hàng tại lối 

vào, quầy thanh toán, đứng mua hàng...;  

- Sát khuẩn tay nhanh trước khi vào Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích và khi ra về;  

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, 

hắt hơi;  

- Thông báo kịp thời cho ban quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị, 

cửa hàng tiện ích khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở;  

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu 

sử dụng thiết bị di động thông minh;  

- Kiểm tra mã QR code khi đến cửa các Trung tâm thương mại, siêu thị, 

cửa hàng tiện ích.... Đồng thời, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 riêng của Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích (nếu 

có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thương mại:  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Phương án này của Trung tâm thương 

mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh. 
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2. Thanh tra Sở:  

Phối hợp Phòng Quản lý Thương mại và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành 

phố: 

- Tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường 

kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa 

bàn quản lý thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và phối hợp 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án tổ chức, quản lý hoạt động của 

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích thực hiện các biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn. 

- Nắm chặt tình hình tổ chức, quản lý hoạt động của Trung tâm thương 

mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thường xuyên báo cáo kịp thời, đầy 

đủ tình hình hoạt động của các đơn vị về Sở Công Thương. 

4. Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn 

tỉnh:  

Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung phương án này. Đồng thời báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công thương vào lúc 15 giờ chiều thứ 

sáu hàng tuần. 

Trên đây là Phương án tổ chức, quản lý hoạt động Trung tâm thương 

mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề 

nghị các Phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Phương án 

trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám 

đốc Sở để kịp thời giải quyết, tháo gỡ./. 
    

Nơi nhận:                                                                                                    
- UBND tỉnh (thay b/c);  

- UBND các huyện, TX, TP (biết);  

- Phòng KT TP, TX; PKT&HT các huyện (p/h);                     
- Các Phó Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

-  Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 

ích trên địa bàn tỉnh (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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