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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi kiểm tra tại các doanh nghiệp về phòng, chống dịch COVID-19 

   

Ngày 03/6/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao 

động trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Trưởng Ban Dân 

vận Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện Cao Lộc và huyện Chi Lăng. 

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

khu sản xuất, chế biến sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành, Công 

ty TNHH Bảo Long, Công ty TNHH  Sản  xuất  và  Dịch  vụ Thương mại Hùng 

Vương (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp); nghe Lãnh đạo các doanh nghiệp báo 

cáo, ý kiến của các thành phần tham dự buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá tình hình chung  

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến 

tại nhiều tỉnh, thành phố, số ca nhiễm tăng nhanh, đặc biệt tại các khu công 

nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 

03/6/2021 đã có 80 ca nhiễm COVID-19, số ca nhiễm nhiều nhất tại huyện Hữu 

Lũng, sau đó đến huyện Chi Lăng… những ca nhiễm này chủ yếu liên quan đến 

các ổ dịch tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Trước 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các 

chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch; chủ động, 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dic̣h của doanh nghiệp; bố trí làm việc giãn cách, đo thân nhiệt và sát khuẩn 

trước khi vào doanh nghiệp, phun khử khuẩn trong khu sản xuất và khu vực xung 

quang doanh nghiệp; yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các 

quy định phòng, chống dịch COVID-19, đưa các nội dung về phòng, chống dịch 

vào nội quy làm việc của doanh nghiệp, bố trí khu cách ly khi có trường hợp liên 

quan đến dic̣h bêṇh; đa ̃ có doanh nghiêp̣ ký cam kết với chính quyền trên địa 

bàn thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 (Công ty TNHH Sản 

xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương)…  
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Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 

và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19 theo quy định; có 02 doanh nghiêp̣ 

chưa ký cam kết với chính quyền trên địa bàn thực hiện các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19 (Công ty: cổ phần Xi măng Đồng Bành và TNHH Bảo 

Long); chưa xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh 

kháng nguyên SARS-COV-2 hàng tuần cho các đối tượng liên quan, xét nghiệm 

ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại doanh nghiệp theo quy định; môi trường 

trong khu sơ chế thực phẩm chưa thông thoáng, chưa bảo đảm vệ sinh, hệ thống 

xử lý nước thải, rác thải còn hạn chế (Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ 

Thương mại Hùng Vương)… 

2. Nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới 

Hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục có xu hướng lây lan ra diện rộng, 

đặc biệt số ca mắc cao từ số công nhân ở các khu công nghiệp. Nếu để dịch bêṇh 

xảy ra trong các doanh nghiệp sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế của tỉnh, viêc̣ làm và thu nhập 

của người lao động, làm lây lan dic̣h bêṇh ra côṇg đồng. Để triển khai thực hiện 

quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu 

cầu các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

2.1. Đối với các doanh nghiệp  

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, chỉ đạo của tỉnh và 

của huyện về phòng, chống dịch COVID-19; chủ động phòng chống, sẵn sàng 

ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, không lúng túng, hoang mang nếu có 

dịch bệnh xảy ra tại doanh nghiệp mình; 

b) Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và cập nhật 

dữ liệu trên bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; 

c) Khẩn trương ký cam kết với chính quyền trên địa bàn về thực hiện đầy 

đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 (đối với Công ty Cổ phần xi 

măng Đồng Bành và Công ty TNHH Bảo Long). Tổ chức công khai bản ký kết 

để cán bộ, nhân viên và công nhân biết và thực hiện. 

d) Quan tâm hướng dẫn, tuyên truyền quản lý tốt công nhân tại doanh 

nghiệp cũng như tại nơi cư trú bảo đảm tuân thủ theo các nguyên tắc phòng, 

chống dịch; vận động cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế: 

NCOVI, Bluzone nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Yêu cầu tất cả công 

nhân của doanh nghiệp không đến các vùng đang có dịch, trường hợp phải đến 

vùng có dịch thì khi về phải thực hiện khai báo y tế, test nhanh, cách ly theo 

đúng quy định về phòng chống dịch. 

đ) Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân để bảo đảm đáp ứng quy 
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định về phòng, chống dịch như: thực hiện giãn cách, bảo đảm thông thoáng tại 

nơi ở, nơi làm việc, phòng ăn…; doanh nghiệp quan tâm, phối hợp với các cơ 

quan chức năng tổ chức xét nghiệm sớm cho cán bộ, công nhân để đánh giá, 

sàng lọc trường hợp nghi nhiễm COVID-19; tổ chức phun khử khuẩn thường 

xuyên đối với trong các cơ sở sản xuất và xung quanh doanh nghiệp. 

e) Tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống 

vật chất, tinh thần cho công nhân để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa 

phát triển kinh tế. 

f) Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương 

bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy đầy đủ theo quy định. 

2.2. Giao Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan xem xét, hỗ trợ, hướng dâñ viêc̣ tổ chức xét nghiệm bằng test 

nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hoặc xét nghiệm sinh học phân tử (Real-

time PCR) bảo đảm đúng quy định khi có đề nghị của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh.  

2.3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan 

tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp phải 

thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, 

thường xuyên cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. 

2.4. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra 

phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn. 

2.5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét viêc̣ yêu cầu lắp đặt hệ 

thống quan trắc môi trường tư ̣đôṇg đối với nước thải của Công ty TNHH Sản 

xuất và Dịch vụ Thương mại Hùng Vương để giám sát môi trường theo quy 

điṇh. 

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành 

a) Về kiến nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 

đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch: giao UBND huyện Chi Lăng, phối 

hợp các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty thực hiện công 

tác phòng, chống dịch; các văn bản chỉ đạo của cấp trên gửi đồng thời cho đơn 

vị để biết và chỉ đạo kịp thời; 

b) Về đề xuất tạo điều kiện để xe vận tải hàng hóa của doanh nghiệp và 

đối tác được lưu thông qua các chốt/trạm kiểm dịch: yêu cầu doanh nghiệp thực 

hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện; 
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c) Đề nghị Điện lực Lạng Sơn, Chi cục thuế tỉnh tạo điều kiện giãn thời 

gian nợ: thực hiện theo các quy định chung của trung ương, của tỉnh; 

d) Đề xuất tiêm vắc xin cho cán bộ công nhân viên theo chương trình tiêm 

vắc xin của tỉnh: số liều vắc xin trung ương cấp cho tỉnh có hạn và ưu tiên các 

đối tượng được tiêm theo quy định. Vấn đề này yêu cầu đơn vị đề xuất với Tập 

đoàn chủ động khai thác các nguồn thuốc vắc xin khác để phục vụ cho đơn vị 

được tiêm phòng COVID sớm; UBND tỉnh xem xét đề nghi ̣ của Công ty khi 

đươc̣ phân bổ đủ vắc xin tiêm phòng diêṇ rôṇg. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ theo GM số 201/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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