
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v tổ chức sản xuất công nghiệp, 

kinh doanh dịch vụ thương mại thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Hữu Lũng, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 94/HD-SCT ngày 31/12/2021 của Sở Công thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương 

mại thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhằm đảo bảo an toàn công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 đáp ứng theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh, UBND huyện Hữu 

Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, HTX 

kinh doanh chợ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện một số 

nội dung cụ thể sau: 

1. UBND các xã, thị trấn  

- Triển khai, phổ biến Hướng dẫn công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid-19 được ban hành kèm theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 

07/12/2021 của Bộ Y tế đến các chợ và các nhà hàng đang hoạt động trên địa bàn 

quản lý.  

- Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các chợ và các nhà 

hàng đang hoạt động trên địa bàn quản lý theo Phụ lục 5 và Phụ lục 6 ban hành kèm 

theo Công văn này. Đối với các chợ và các nhà hàng có nguy cơ lây nhiễm cần yêu 

cầu  đơn vị quản lý và người sử dụng lao động có các biện pháp khắc phục và giám 

sát việc khắc phục. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có các biện pháp xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, chợ, nhà hàng 

hoạt động trên địa bàn quản lý không đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Triển khai cho các chợ, nhà hàng ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 với chính quyền địa phương theo các mẫu kèm theo Hướng dẫn tại 

Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế. Báo cáo kết quả thực 

hiện việc triển khai thực hiện và ký cam kết về UBND huyện qua (phòng Kinh tế và 

Hạ tầng) trước ngày 14/01/2021 để tổng hợp báo cáo Sở công thương và UBND 

huyện theo quy định.  

2. Các Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ, HTX kinh doanh chợ 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. 

- Các Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ, HTX kinh doanh chợ. 
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- Triển khai thực hiện nghiêm các hoạt động và biện pháp áp dụng theo cấp độ 

dịch tại Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh và Phụ lục 1 

ban hành kèm theo Công văn này; 

- Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại đơn vị theo Hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành kèm theo 

Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021; 

- Tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương, người dân kinh doanh tại các chợ 

nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Thực hiện ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 

chính quyền địa phương theo các mẫu kèm theo Hướng dẫn tại Quyết định số 

5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: 

Đối với đơn vị quản lý: Thực hiện ký cam kết theo mẫu tại Phụ lục 2; 

Đối với các hộ kinh doanh/gian hàng: Thực hiện ký cam kết theo mẫu tại Phụ 

lục 3; 

Đối với người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng: Thực hiện ký 

cam kết theo mẫu tại Phụ lục 4. 

3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp triển khai thực hiện nghiêm 

các hoạt động và biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch tại Kế hoạch số 229/KH-

UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công 

văn này. Được phép hoạt động theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 phù 

hợp với từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh tại địa phương và tự chịu trách nhiệm 

với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Kế hoạch đã xây dựng. 

(UBND huyện gửi kèm theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của 

Bộ Y tế và các phụ lục kèm theo; Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND tỉnh) 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn; Các Ban quản lý 

chợ, tổ quản lý chợ, HTX kinh doanh chợ; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công 

nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Dương Thị Hạnh 
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