
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 
Số:           /UBND-KTHT 

 
V/v cập nhật trạng thái trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng lên 

Bản đồ chung sống an toàn với Covid-

19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Xương, ngày     tháng     năm 2021 

 

             

     

Kính gửi:      

- UBND các xã, thị trấn. 

- Ban quản lý các chợ; siêu thị, nhà hàng, trung tâm 

thương mại. 

 

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm 

tăng cao ở nhiều tỉnh thành. Hiện nay, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Y 

tế tạo tài khoản cho các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên hệ 

thống antoancovid.vn. 

Để góp phần chủ động trong công tác phòng chống và đối phó với các 

tình huống dịch bệnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo như sau:  

- Giao UBND các xã, thị trấn truyên truyền, vận động, đôn đốc Ban Quản 

lý các chợ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương 

mại trên địa bàn thực hiện việc cập nhật trạng thái của cơ sở lên Bản đồ chung 

sống an toàn với Covid-19. 

- Đề nghị Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng 

trên địa bàn huyện thực hiện việc cập nhật trạng thái của cơ sở lên Bản đồ 

chung sống an toàn với Covid-19 (Chi tiết tài khoản của các trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ, nhà hàng tại danh sách gửi kèm). 

Đề nghị truy cập địa chỉ https://antoancovid.vn/huong-dan để được hướng 

dẫn chi tiết việc tải ứng dụng, đăng nhập và cập nhật trạng thái. Mọi thắc mắc về 

kỹ thuật, liên hệ số điện thoại 1800 6132 để được giải đáp. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTHT. 

    
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 

https://antoancovid.vn/huong-dan

		dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-19T16:25:54+0700


		2021-07-19T17:17:06+0700


		2021-07-19T17:17:18+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-19T17:17:35+0700




