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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về việc kiểm soát giao, nhận, vận chuyển, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công ích trong tình hình dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn thị xã Ngã Năm

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Truyền nhiêm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP, ngày 30/09/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiêm 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 1806/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
thị xã Ngã Năm.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc kiểm soát 
giao, nhận, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công ích trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 
Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân 
thuộc đối tượng áp dụng tại Quy định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
kể từ ngày ký./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Ngã Năm, ngày 3 0 tháng 7 năm 2021

QUY ĐỊNH
Về viêc kiểm soát giao, nhận, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa, dich vu 

công ích trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên  địa bàn thi xã Ngã Năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số'08 3/QĐ-UBND ngày3Otháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm  vi điều chỉnh, đối tượng áp dung
1. Quy định này quy định về việc tập kết, bốc xếp, giao, nhận, vận 

chuyển, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công ích, kiểm soát người, phương tiện 
vận chuyển trên địa bàn thị xã và từ bên ngoài vào địa bàn thị xã.

2. Đối tượng áp dụng là chủ các cơ sở tư nhân (cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, công ty, doanh nghiệp, kho, bãi, Hợp tác xã,...); chủ phương tiện vận 
chuyển, hộ tiểu thương, nhóm dịch vụ công ích, chuyển phát nhanh và lực lượng 
nhân viên, nhân công lao động, tài xế, phụ xế, bốc xếp, giao, nhận, vận chuyển 
hàng hóa,.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA ĐIỂM; HOẠT ĐỘNG GIAO, NHÂN,

VẬN CHUYỂN, KINH DOANH HÀn G h ó a , d ị c h  v ụ  c ô n g  í c h

Điều 2. Quy định về địa điểm giao, nhận, vận chuyển hàng hóa

1. Tại các chợ: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Tân Long, Mỹ Quới và 
khu vực Chợ nổi: Hàng hóa được tổ chức giao, nhận tại các địa điểm được quy 
định và được cắm bảng theo quy định của ngành chức năng (kèm theo phụ lục 
Danh sách địa điểm cố định do phòng Quản lý đô thị thị xã cung cấp).

2. Địa điểm tập kết, giao, nhận, vận chuyển hàng hóa của các cơ sở tư 
nhân, chủ phương tiện vận chuyển, hộ tiểu thương,. phải thực hiện việc đăng 
ký vị trí cụ thể với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi sở tại và có trách nhiệm cắm 
bảng theo quy định của cơ quan chức năng (Phòng Quản lý Đô thị thị xã).

Điều 3. Các quy định về y tế, giữ khoảng cách trong giao dịch.

1. Đối với tài xế (lái xe, lái tàu), phụ xế và người đi theo phương tiện:
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Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; những trường 
hợp là người từ địa phương khác đến thị xã phải khai báo lịch trình di chuyển cụ thể 
trong 14 ngày gần nhất (điểm đi -  điểm đến, thời gian cụ thể, đối tượng đã tiếp xúc), 
có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (còn hiệu lực trong vòng 72 giờ).

2. Nhân viên và lao động bốc xếp, giao, nhận hàng hóa, dịch vụ:

Khuyến khích sử dụng lực lượng lao động địa phương, đảm bảo chưa từng 
tiếp xúc gần với các ca bệnh, chưa từng đến các vùng có dịch bệnh Covid-19, tuyệt 
đối giữ khoảng cách trên 02 mét (tránh tiếp xúc gần); nếu sử dụng người từ nơi 
khác đến thì phải đảm bảo yêu cầu khai báo lịch trình di chuyển trong vòng 14 
ngày gần nhất, kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực (giống như trường hợp tài 
xế, phụ xế nêu trên).

3. Việc thanh toán:

Khuyến khích hình thức thanh toán thương mại điện tử (chuyển khoản), 
nếu sử dụng tiền mặt thì giữa bên giao tiền và nhận tiền phải bố trí điểm trung 
gian đảm bảo tối thiểu người với người cách nhau trên 02 mét (giữ khoảng cách 
an toàn, tránh tiếp xúc gần).

Điều 4. Đối với chủ các cơ sở tư  nhân, chủ phương tiện vận chuyển,...
1. Phạm vi hoạt động hẹp (nội tại):

Chủ các cơ sở tư nhân, chủ phương tiện vận chuyển trên địa bàn thị xã: 
Chủ động liên hệ chính quyền địa phương đăng ký danh sách phương tiên vận 
chuyển (tên loại phương tiện, số hiệu phương tiện, lịch trình di chuyển, thời gian 
di chuyển), người vận chuyển, loại hàng hóa vận chuyển (nguồn gốc hàng hóa); 
đăng ký địa điểm cố định, thực hiện tập kết, giao, nhận hàng hóa đúng địa điểm 
đã đăng ký và chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài xế, phụ xế, người 
đi theo phương tiện vận chuyển, lực lượng bốc xếp, lên xuống, giao, nhận hàng 
hóa, yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 
Tại điểm tập kết, lên xuống, giao, nhận hàng hóa và quá trình giao, nhận hàng 
hóa thì tài xế và người đi theo phương tiện vận chuyển tuyệt đối phải giữ khoảng 
cách an toàn, không tiếp xúc với bất kỳ ai,... đặc biệt là không để phát sinh và 
lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

2. Phạm vi hoạt động rộng (di chuyển đường dài, ra - vào địa bàn thị xã 
Ngã Năm)

Chủ các cơ sở tư nhân có phương tiện vận chuyển hàng hóa đường dài 
phải quản lý chặt chẽ lịch trình di chuyển của nhân viên, tài xế, phụ xế, người 
theo phương tiện vận chuyển, lao động bốc xếp, lên xuống hàng hóa khi di 
chuyển từ ngoài vào địa bàn thị xã Ngã Năm phải tổ chức cách ly riêng tại đơn 
vị; tuyệt đối không được di chuyển nhiều nơi trong cộng đồng, không được tiếp 
xúc gần với người khác, không được phân công đi giao, nhận hàng hóa trên địa
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bàn thị xã Ngã Năm; việc phân phối giao, nhận hàng hóa phải do nhóm khác 
thực hiện, ưu tiên lao động địa phương không mang mầm bệnh (không tiếp xúc 
gần với người bệnh, không di chuyển trong vùng dịch tễ hoặc có kết quả test 
nhanh âm tính còn hiệu lực 72 giờ).

Điều 5. Đối với hộ tiểu thương

1. Trách nhiệm của chủ cơ sở
a) Kinh doanh các mặt hàng thiết yếu theo qui định, tuân thủ việc sắp xếp 

nơi bán hàng của Ban quản lý chợ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng 
chống dịch Covid-19, các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.

b) Bố trí nhân viên hướng dẫn khách hàng đến mua sắm hàng hóa phải 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 5K của 
Bộ Y tế, thường xuyên nhắc nhở khách hàng phải luôn đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách an toàn trên 2 mét khi chờ mua hàng; lập sổ nhật ký ghi lại thông 
tin khách hàng (họ và tên, năm sinh, nơi thường trú, số điện thoại liên lạc hoặc 
tạo mã QR và hướng dẫn khách hàng quét mã QR khai báo y tế bằng các thiết bị 
điển tử, điện thoại thông minh...).

2. Trách nhiệm của người mua hàng
a) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

Thông điệp 5K của Bộ Y tế, luôn đeo khẩu trang đúng cách; giữ khoảng cách tối 
thiểu với người xung quanh (người với người cách nhau trên 2 mét); hạn chế tối 
đa việc tiếp xúc với người khác; thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước 
sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay,...

b) Cung cấp thông tin cá nhân lưu trên sổ nhật ký của chủ cơ sở hoặc quét 
mã QR khai báo y tế khi đến mua hàng.

Điều 6. Đối với nhóm hoạt động dịch vụ công ích, chuyển phát nhanh
1. Yêu cầu phải có phương án hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 

19 được UBND thị xã phê duyệt.
2. Kiểm soát chặt chẽ nhân viên, phân công địa bàn phụ trách, lập sổ nhật ký 

theo dõi lịch trình hoạt động của đội ngũ nhân viên; trang bị đầy đủ các điều kiện bảo 
hộ lao động và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy định này trong việc 
giao, nhận, vận chuyển hàng hóa và giao dịch với khách hàng.

4. Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đặc 
biệt là thực hiện Thông điệp 5K; theo dõi quá trình hoạt động của nhân viên phải 
đảm bảo đúng địa bàn được phân công phụ trách, tuyến di chuyển, thường xuyên cập 
nhật lịch trình di chuyển, địa điểm và thông tin khách hàng vào sổ nhật ký theo dõi 
hàng ngày.
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CHƯƠNG III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7.
1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
a) Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã có trách nhiệm phối hợp Công an 

thị xã, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát, lập danh sách 
quản lý các điểm giao, nhận hàng hóa của các tổ chức, cá nhân được quy định 
tại Khoản 2, Điều 1 Quy định này; thực hiện cắm bảng tại địa điểm cố định; 
tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, 
hướng dẫn và xử lý vi phạm các quy định về việc giao, nhận, vận chuyển, kinh 
doanh, dịch vụ trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm (do 
Trưởng phòng Quản lý Đô thị làm Tổ trưởng). Tổ chức kiểm tra thực tế và 
thông báo rõ cho các tổ chức, cá nhân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 
không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 làm lây lan dịch bệnh.

b) Trưởng phòng Kinh tế thị xã phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường, 
chỉ đạo các Ban Quản lý chợ sắp xếp, bố trí giãn cách giữa các hộ kinh doanh, 
bố trí không gian bán hàng phù hợp tình hình thực tế của chợ đảm bảo khoảng 
các an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức 
năng, Ban nhân dân ấp, khóm, Tổ Covid cộng đồng phối hợp giám sát các hoạt 
động của các nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quy định này 
trên địa bàn phụ trách.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm nội dung Quy định 
này. Mọi trường hợp không chấp hành, dẫn đến phát tán lây lan dịch bệnh 
Covid-19 trong cộng đồng, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống sinh hoạt của nhân 
dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH


