
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 
 

Số:           /UBND-KTHT 
V/v tăng cường kiểm soát dịch Covid-

19 trên địa bàn trong dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đoan Hùng, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 124/SCT-QLTM ngày 24/01/2022 của Sở Công 

Thương Phú Thọ về việc tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện 

nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các siêu thị,  ban quản lý các Chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên 

địa bàn tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 mẫu gộp định kỳ hàng tuần 

cho 100% người lao động, người bán hàng trong siêu thị,  chợ, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Y tế và Tiểu ban Y tế - Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ. 

2. Nghiên túc triển khai các quy định liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế 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”. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;                                                                         

- CT, PCT (ông Lương); 

- Phòng KTHT; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lương 
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