
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số: 4076 /SCT-VP   

V/v lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh 

giá hoạt động an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thương mại trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9  năm 2021 

            Kính gửi: 

- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố;  

- Các Hiệp hội ngành nghề Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện. 

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm 

duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn phòng, 

chống dịch, dần đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người 

dân trở lại trong điều kiện bình thường mới; 

Trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 

căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Sở Công 

Thương đã dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở để hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động 

trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch. 

Để các tiêu chí sát với thực tiễn, khả thi phù hợp với điều kiện hoạt động 

của doanh nghiệp và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; Sở 

Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với Bộ tiêu chí 

đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các Bộ 

tiêu chí cụ thể sau: 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-

19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-

19 tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-

19 tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Do tính chất công việc cấp bách, đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý bằng 

văn bản và gửi về Sở Công Thương (gửi tập tin qua email: 
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tthsen.sct@tphcm.gov.vn) trước ngày 08 tháng 9 năm 2021 để Sở Công 

Thương tổng hợp, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị./. 

(Đính kèm: 

- Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương 

mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

  
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- VP.UBND TP;  

- Lưu VT, VP, S, 48.  

      GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

  Bùi Tá Hoàng Vũ  
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