
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 trong các 

khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản 

xuất trên địa bàn tỉnh 

 

 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Công văn số 3319/BCT-CN ngày 09/6/2021 của Bộ Công 

Thương về việc chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công 

nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát; Công điện số 2928/CĐ-BCT 

ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công 

nghiệp; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, 

UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tốt để duy trì 

hoạt động đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

- Nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

làm việc và ký túc xá cho người lao động; hướng dẫn, đôn đốc người lao động 

trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công 

nghiệp và những người có liên quan thực hiện khai báo y tế bắt buộc. 

- Rà soát, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống 

bùng phát dịch bệnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu đầu 

vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Thực hiện các giải pháp như phân vùng sản xuất, điều chỉnh phân ca sản 

xuất, giãn cách dây truyền sản xuất để đảm bảo khoanh vùng kịp thời khi phát 

sinh ca nhiễm, đồng thời đảm bảo các bộ phận, khu vực khác vẫn tiếp tục duy trì 

sản xuất. 

- Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền chấp thuận được ưu tiên tiêm vắc 

xin hoặc mua vắc xin tiêm cho công nhân từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, đặc 

biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất công nghiệp. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện đánh giá mức độ an toàn trên Bản đồ 

chung sống an toàn với COVID-19 theo Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 24/5/2021 về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các 

khu công nghiệp. 
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2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan để tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch COVID-19 của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở 

sản xuất có quy mô lớn. 

3. Kiên quyết dừng hoạt động đối với những cơ sở sản xuất: (1) không 

thực hiện các biện pháp phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19; (2) có thực hiện nhưng đánh giá ở mức không đảm bảo an toàn; (3) 

không cập nhật thông tin về đánh giá nguy cơ lây nhiễm sau khi được cấp tài 

khoản trên hệ thống “Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19”. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai các 

nhiệm vụ trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Bộ Công Thương; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TT&TT; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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