
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VP  Hữu Lũng, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ sở SXKD  
 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 656/UBND-KGVX ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh (CSSXKD), khu công nghiệp; UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các xã, thị trấn 

a) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn 

quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá cho người lao động”. Yêu cầu các CSSXKD: người sử dụng lao động ký 

cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách 

nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; tổ chức tập huấn cho tất cả các 

thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD (được thành 

lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG) và lãnh đạo các bộ phận, 

phân xưởng sản xuất, mạng lưới an toàn vệ sinh viên về các biện pháp phòng, 

chống dịch tại nơi làm việc; thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 và cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các 

CSSXKD; đưa các nội dung về phòng, chống dịch vào nội quy làm việc của 

CSSXKD. 

b) Rà soát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ sở sản xuất trên địa bàn bao gồm: 

- Phương án cách ly và bố trí các khu cách ly khi có nhiều trường hợp mắc 

COVID-19 trong cơ sở sản xuất. Bố trí các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể 

chi tiết cho các đơn vị để thực hiện tránh trường hợp lúng túng khi có dịch xảy ra 

trên diện rộng (các đơn vị hỗ trợ vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh môi trường, thu gom 

rác thải tại các điểm cách ly cho người lao động). Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị 

phòng, chống dịch và thuốc men cần thiết phục vụ các khu vực cách ly y tế cho 

người lao động. 

- Tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở 

sản xuất.  



2 

 

c) Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của từng địa bàn, đối với các 

CSSXKD quy mô lớn có thể xem xét thành lập các Tổ An toàn COVID-19 tại nơi 

làm việc (Hướng dẫn đính kèm) để hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tại CSSXKD triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. 

2. Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối 

hợp kiểm tra, đánh giá phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD; xử lý nghiêm 

các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại 

CSSXKD. 

(Công văn số 3836/CV-BCĐ và số 4150/BYT-MT được gửi kèm theo qua 

VNPT-iOffice). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC COVID-19 huyện; 

- Chi hội DN huyện Hữu Lũng (ông Chu Kim Anh-

Giám đốc Công ty CP ACC78, thôn Nhị Hà, xã 

Sơn Hà, huyện Hữu Lũng); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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