
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLCN 

V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19 trong doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp 

  Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

                        

  Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện; 

- Phòng Kinh tế Thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND của 

UBND tỉnh Lạng Sơn và công văn số 308/UBND- KGVX ngày 31/3/2020 về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng và các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 không để xuất hiện, lây lan trên địa bàn tỉnh, Sở  Công 

Thương đề nghị Phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố 

Lạng Sơn quán triệt, tuyên truyền tới các sơ sở sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn quản lý: 

- Quán triệt, tuyên truyền vận động công nhân và người lao động trong 

doanh nghiệp về tinh thần “chống dịch như chống giặc”; bảo vệ tốt sức khỏe, 

tính mạng của công nhân, người lao động; thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan, khẩn trương 

thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh 

vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Thực hiện nghiêm các văn bản: Chị thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Chính Phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chỉnh Phủ Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên trong quá 

trình sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện 

khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 

tối thiểu 2m trong quá trình hoạt động sản xuất và giao tiếp chung , báo cáo kịp 

thời thông tin về tình hình dịch bệnh liên quan đến công nhân, người lao động 

thuộc doanh nghiệp của mình. Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các đơn vị mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Trong 

trường hợp nếu để xảy ra có trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 thì phải đóng 

cửa ngay lập tức, tránh lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng. 

Đề nghị Phòng kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành Phố, 
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tiếp tục tuyên truyền, triển khai tới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn quản lý, góp phần thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

UBND tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo phát triển, ổn định 

sản xuất kinh doanh./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- Hiệp hội DN Tỉnh (P/h tuyên truyền); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Công Thương;  

- Lưu VT, QLCN(NTP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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