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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Về 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
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc
thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố
Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống 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”;
Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế
về Mẫu kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và
mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động;
Căn cứ công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về
hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số
ngày tháng năm 2021,

/TTr-SCT

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

2
thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí),
gồm:
- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19
tại siêu thị, trung t m thương mại, c a hàng ti n i trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19
tại ch 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 ch 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.
Điều 2. Quyết định này có hi u ực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nh n d n thành phố, Giám đốc Sở Y tế,
Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở - Ngành iên quan, Chủ tịch Ủy ban
nh n d n thành phố Thủ Đức, Quận, Huy n, Chủ tịch Ủy ban nh n d n các phường
- xã - thị trấn và các tổ chức, cá nh n có iên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung t m Báo chí thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TC)
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