
 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Ban quản lý, Tổ Quản lý chợ, doanh nghiệp, 

HTX quản lý chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn (có danh sách kèm theo). 

 

Thực hiện Công văn số 647/SCT-QLTM ngày 14/5/2021 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện ký cam kết công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh và cơ sở sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trước tình hình dịch Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp, UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, Các 

Ban quản lý, tổ Quản lý chợ, doanh nghiệp, HTX quản lý chợ, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn 

bản chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-

19 tại các chợ, và các cơ sở sản xuất công nghiệp; gần đây nhất là Công văn số 

564/UBND-KT&HT ngày 10/5/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng 

cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá 

cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch. 

- Lập danh sách và yêu cầu các chợ, cơ sở hoạt động sản xuất công 

nghiệp, kinh doanh khác trên địa bàn thực hiện ký cam kết bằng văn bản và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển khai nghiêm túc công tác 

phòng, chống dịch tại cơ sở; thực hiện nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm Covid-19; chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần 

thiết). Triển khai thực hiện việc ký cam kết xong và báo cáo kết quả về UBND 

huyện qua (Phòng Kinh tế và hạ tầng) trước ngày 22/5/2021 để tổng hợp báo 

cáo Sở Công thương theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:       /UBND-KT&HT 

V/v thực hiện ký cam kết công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại các chợ, cơ sở kinh doanh và 

cơ sở sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày     tháng 5  năm 2021 



2 

 

2. Yêu cầu các Ban quản lý, Tổ quản lý chợ, Doanh nghiệp, HTX 

quản lý chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

Có trách nhiệm triển khai thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19 và ký Bản cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

với UBND các xã, thị trấn theo quy định. 

(Gửi kèm mẫu ký cam kết, chợ, cửa hàng tiện lợi, xăng dầu và cơ sở sản 

xuất công nghiệp) 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, Các Ban quản lý, 

Tổ Quản lý chợ, doanh nghiệp, HTX quản lý chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT(KT) UBND huyện; 

- Cổng TTDT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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Phụ lục1 
MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHỢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân:…………………………………………………  

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................ Fax: ......................................  

Email: .....................................................................................................................  

Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo các quy định, yêu cầu áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ kèm theo. Chúng tôi chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu không thực hiện đầy 

đủ theo các nội dung cam kết này./. 

 

 Hữu Lũng, ngày      tháng       năm 2021 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cách thực hiện: Phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, 

chống dịch COVID tại chợ) đến các Ban quản lý, đơn vị quản lý chợ; sau đó thu lại Bản cam 

kết. Ban quản lý, đơn vị quản lý chợ lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID tại 

chợ để thực hiện. 
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NỘI DUNG CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ 

 

1. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ. 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 tại chợ để tiểu thương, khách hàng 

biết, liên hệ khi cần thiết. 

2. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị 

trấn) về việc thực hiện tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn 

về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

4. Khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động 

trước khi quay trở lại làm việc hàng ngày tại chợ, không được bố trí làm việc đối 

với người có ít nhất một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát 

họng, khó thở. 

5. Bố trí lực lượng bảo vệ tại cổng vào chợ hàng ngày để đo thân nhiệt, kiểm 

soát Thẻ vào chợ (nếu có), bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, cung cấp đầy đủ 

khẩu trang cho cán bộ quản lý, viên chức, người lao động tại chợ và yêu cầu tiểu 

thương, khách hàng, người lao động phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ 

khoảng cách an toàn theo quy định; 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. 

6. Phát loa trong thời gian họp chợ để nhắc nhở người lao động, khách hàng, 

tiểu thương thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

(đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu, khuyến cáo cài đặt, sử 

dụng ứng dụng Bluezone...). 

7. Yêu cầu giữ khoảng cách an toàn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp với điều kiện thực tế tại chợ. 

8. Yêu cầu các hộ tiểu thương phải ký cam kết với Ban Quản lý chợ hoặc đơn 

vị quản lý chợ về việc thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, 

chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

9. 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 tiểu thương, người lao động, khách hàng. 
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10. Nhà vệ sinh tại chợ 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 02 lần/ngày. 

11. Thực hiện vệ sinh môi trường tại chợ ít nhất 01 lần/ngày. Tiến hành khử 

khuẩn đối với nền nhà, lối đi trong chợ và các khu vực công cộng bằng dung 

dịch tẩy rửa ít nhất 01 lần/tuần. 

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

phẩm theo quy định. 

13. Trường hợp có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại chợ thì 

thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo 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 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

14. Trường hợp phát hiện người bị một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, 

đau rát họng, khó thở, Ban quản lý chợ hoặc đơn vị quản lý chợ phải bố trí 

phòng cách ly tạm thời và xử trí theo 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 

do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

15. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, tiểu thương, 

người lao động về việc thực hiện các nội dung cam kết phòng, chống dịch tại 

chợ./. 
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PHỤ LỤC 2 
MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19  

 

 

Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân:………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................ Fax: ......................................  

Email: .....................................................................................................................  

Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo các quy định, yêu cầu áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị 

kèm theo. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa 

phương nếu không thực hiện đầy đủ theo các nội dung cam kết này./. 

 Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cách thưc hiên:Phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, 

chống dịch COVID) đến các trung tâm thương mại, siêu thị; sau đó thu lại Bản cam kết. Các 

trung tâm thương mại, siêu thị lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID để thực 

hiện. 
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NỘI DUNG CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI 

 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ 

 

1. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho trung tâm thương 

mại, siêu thị. 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 tại 

trung tâm thương mại, siêu thị để người lao động và khách hàng biết, liên hệ khi 

cần thiết. 

2. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương (UBND phường, xã, 

thị trấn) về việc thực hiện tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn 

về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

4. Khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động 

trước khi quay trở lại làm việc hàng ngày tại trung tâm thương mại, siêu thị; 

không được bố trí làm việc đối với người có ít nhất một trong các triệu chứng 

như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. 

5. Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người quản lý, người lao động thuộc đơn 

vị quản lý và yêu cầu người lao động, người làm việc, người bán hàng phải luôn 

đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác theo quy 

định. 

6. Tại cửa khu vực ra, vào trung tâm thương mại, siêu thị: Bố trí người đo 

nhiệt độ; yêu cầu người lao động, khách hàng phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang 

(trừ khi ăn) và giữ khoảng cách theo quy định; 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. 

7. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại trung tâm thương mại, siêu 

thị phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

8. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

và tuyên truyền, khuyến cáo cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho khách 

hàng tại trung tâm thương mại, siêu thị. 

9. 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 tại khu dịch vụ và khách 

hàng. Đối với người lao động, làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị không 
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thể rời khỏi vị trí trong ca làm việc, phải cung cấp dung dịch sát khuẩn tay có 

chứa cồn. 

10. 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); 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. 

11. 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. 

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

phẩm theo quy định. 

13. Trường hợp phát hiện người bị một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở, Trung tâm thương mại, siêu thị phải bố trí phòng cách 

ly tạm thời và xử trí theo 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 do Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định 

số2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

14. 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 phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm 

việc và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

15. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người lao động, người làm việc, 

người bán hàng về việc thực hiện các nội dung cam kết phòng, chống dịch tại 

trung tâm thương mại, siêu thị./. 
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Phụ lục 3 
MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân: ........................................................... ……………. 

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................ Fax: ......................................  

Email: .....................................................................................................................  

Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo các quy định, yêu cầu áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa hàng tiện lợi kèm theo. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu 

không thực hiện đầy đủ theo các nội dung cam kết này./. 

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cách thực hiện: Phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, 

chống dịch COVID) đến các cửa hàng tiện lợi; sau đó thu lại Bản cam kết. Cửa hàng tiện lợi 

lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID để thực hiện. 
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NỘI DUNG CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

 

1. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa hàng tiện lợi. 

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 tại cơ sở kinh doanh 

để khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết. 

2. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện tuân 

thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn 

về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2021. 

4. Khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động 

trước khi quay trở lại làm việc hàng ngày tại cửa hàng tiện lợi; không được bố 

trí làm việc đối với người có ít nhất một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở. 

5. Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người bán hàng và yêu cầu người bán 

hàng phải luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người 

khác theo quy định. 

6. Tại cửa ra, vào cửa hàng tiện lợi: Bố trí người đo nhiệt độ; yêu cầu khách 

hàng phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; 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. 

7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

tuyên truyền, khuyến cáo cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho khách hàng 

tại cửa hàng tiện lợi. 

8. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn tay cho người bán hàng tại cơ sở kinh doanhvà khách hàng. 

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

phẩm theo quy định. 

10. Trường hợp có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại cơ sở 

kinh doanh thì thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo 

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 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2021. 

11. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người bán hàng về việc thực hiện các 

nội dung cam kết phòng, chống dịch tại cửa hàng tiện lợi./. 
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Phụ lục 4 
MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân: ........................................................... ……………. 

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................ Fax: ......................................  

Email: .....................................................................................................................  

Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo các quy định, yêu cầu áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa hàng tiện lợi kèm theo. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu 

không thực hiện đầy đủ theo các nội dung cam kết này./. 

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2021 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cách thực hiện: Phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, 

chống dịch COVID); sau đó thu lại Bản cam kết. Cửa hàng xăng dầu lưu giữ Nội dung cam 

kết phòng, chống dịch COVID để thực hiện. 
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NỘI DUNG CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

 

1. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu. 

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 tại cơ sở kinh doanh 

để khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết. 

2. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phươngvề việc thực hiện tuân 

thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn 

về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2021. 

4. Khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động 

trước khi quay trở lại làm việc hàng ngày tại cửa hàng xăng dầu; không được bố 

trí làm việc đối với người có ít nhất một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở. 

5. Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người bán hàng và yêu cầu người bán 

hàng phải luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách 

hàng theo quy định. 

6. Tại cửa ra, vào cửa hàng xăng dầu: Bố trí người đo nhiệt độ; yêu cầu 

khách hàng phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy 

định; 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. 

7. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

tuyên truyền, khuyến cáo cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho khách hàng 

tại cửa hàng xăng dầu. 

8. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn tay cho người bán hàng tại cơ sở kinh doanh và khách hàng. 

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

phẩm theo quy định. 

10. Trường hợp có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại cơ sở 

kinh doanh thì thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo 

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 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2021. 

11. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người bán hàng về việc thực hiện các 

nội dung cam kết phòng, chống dịch tại cửa hàng./. 
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Phụ lục 5 
MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân:…………………………………………………  

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................ Fax: ......................................  

Email: .....................................................................................................................  

Đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng theo các quy định, yêu cầu áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất công 

nghiệpkèm theo. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa 

phương nếu không thực hiện đầy đủ theo các nội dung cam kết này./. 

 

 Lạng Sơn, ngày      tháng       năm 2021 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cách thực hiện:Phát 01 bộ có đóng dấu treo (01 Bản cam kết + 01 Nội dung cam kết phòng, 

chống dịch COVID tại chợ) đến các cơ sở sản xuất công nghiệp; sau đó thu lại Bản cam kết. 

Cơ sở sản xuất công nghiệp lưu giữ Nội dung cam kết phòng, chống dịch COVID để thực 

hiện. 
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NỘI DUNG CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

 

1. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 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 tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh để khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết. 

2. Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương (UBND phường, xã, thị 

trấn) về việc thực hiện tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng dẫn 

về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

4. Khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người lao động 

trước khi quay trở lại làm việc hàng ngày tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; không 

được bố trí làm việc đối với người có ít nhất một trong các triệu chứng như: mệt 

mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. 

5. Bố trí lực lượng bảo vệ tại cổng vào trụ sở nhà máy, xí nghiệp hàng ngày 

để đo thân nhiệt; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, cung cấp đầy đủ khẩu trang 

cho cán bộ quản lý, viên chức, người lao động tại nhà máy, xí nghiệp và yêu cầu 

khách hàng, người lao động phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng 

cách an toàn theo quy định; 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. 

6. Phát loa phóng thanh trong thời gian hoạt động sản xuất để nhắc nhở người 

lao động, khách hàngthường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu, khuyến 

cáo cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone...). 

7. Yêu cầu giữ khoảng cách an toàn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc. 

8. Yêu cầu lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanhphải ký cam kết với chính 

quyền địa phươngvề việc thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, 

chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

9. 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, khách hàng. 

10. Nhà vệ sinh tại các cơ sở sản xuất 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 02 

lần/ngày. 

11. Thực hiện vệ sinh môi trường ít nhất 01 lần/ngày. Tiến hành khử khuẩn 

đối với nền nhà, lối đi trong cơ sở sản xuất và các khu vực công cộng bằng dung 

dịch tẩy rửa ít nhất 01 lần/tuần. 
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12. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định. 

13. Trường hợp có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại các cơ 

sở sản xuất thì thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo 

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 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020. 

14. Trường hợp phát hiện người bị một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, 

đau rát họng, khó thở đơn vị quản lý phải bố trí phòng cách ly tạm thời và xử trí 

theo 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 do Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020. 

15. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, người lao 

động về việc thực hiện các nội dung cam kết phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn 

vị./. 
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