
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

Số:            /SCT-QLCN Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v đề nghị báo cáo tác động 

của dịch bệnh Covid-19 đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh  

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-BCT, ngày 13/02/2020 của Bộ Công 

Thương, ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương ứng phó với 

tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) gây ra; để kịp thời báo cáo Bộ Công Thương về mức độ tác động của 

dịch bệnh tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Công Thương 

đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, trong nước và trên thế giới, đồng thời tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và các tác động tiêu cực đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

2. Thực hiện báo cáo tác động của dịch bệnh đến tình hình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp; nêu những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến 

nghị gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo yêu 

cầu. Báo cáo gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ số 21 Lý Thái Tổ, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (bản mềm gửi theo địa chỉ 

ntphuong@langson.gov.vn) đảm bảo trước trước 10h30 phút, thứ Tư hàng 

tuần. Khi cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên lạc theo số điện thoại 

0919.155.883, bà Nguyễn Thị Phương - Chuyên viên phòng Quản lý công 

nghiệp để phối hợp giải quyết. 

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

-Phòng KHTCTH; 

- Văn phòng; (p/h) 

- Website;  

- Lưu VT, QLCN(NTP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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