
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 568/BCT-KH ngày 30/01/2021 của Bộ Công 

Thương về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trước tình hình dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19; tổ chức quán 

triệt nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Chỉ  thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19); các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, 

khách sạn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, quản lý doanh nghiệp, quản lý cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trong việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại đơn vị. 

2. Sở Công Thương  

a) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh,... thực hiện ngay việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19 tại cơ sở theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, trong đó: 

- Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại nơi làm việc và nơi ở tập trung cho người lao động ban hành kèm theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Hướng dẫn phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Chỉ đạo các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí 

nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ,... 

có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển 

khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, thực hiện 

nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, chủ động thực hiện 

ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần thiết). 

b) Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tăng 

cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, 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 Covid-19. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với dịch 

Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo hướng dẫn 

của Bộ Công Thương.  

3. Sở Y tế 

a) Triển khai các công tác chuyên môn y tế phòng, chống dịch Covid-19 

theo hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại các nhà hàng thuộc 

phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, đôn 

đốc, hướng dẫn các nhà hàng thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các nhà 

hàng có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức 

triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở, thực hiện 

nghiêm việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, chủ động thực hiện 

ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần thiết).  

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các khu dịch vụ. 

4. Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu hướng dẫn 

các doanh nghiệp trong khu vực cửa khẩu được giao quản lý thực hiện ngay 

việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở theo các hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19, trong đó: 

- Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại nơi làm việc và nơi ở tập trung cho người lao động ban hành kèm theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu vực cửa khẩu được giao quản lý 

có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển 

khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 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). 
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5. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường quản lý tốt 

địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh 

doanh thương mại, 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 Covid-19 

theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền pháp luật quy định. 

6. UBND các huyện, thành phố 

a) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển 

khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dịch vụ và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid-19 theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c);  

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Đoàn Thu Hà 
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