
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /LĐTBXH TP. Lạng Sơn, ngày 29 tháng 03 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm soát phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các 

Doanh nghiệp, cơ sở SXKD 

 

 

Kính gửi: 

 

Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 696/UBND-VP ngày 29/3/2021 của Văn phòng 

UBND thành phố về việc thực hiện Công văn số 358/UBND-KGVX ngày 

27/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021. 

Để tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp và có nguy cơ lây lan cao tại các Công ty, Doanh nghiệp, các cơ sở 

SXKD tập trung nhiều lao động làm việc. Phòng Lao động – Thương binh và xã 

hội thành phố đề nghị các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 

người lao động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong 

phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức quán triệt đến người lao động nghiêm túc 

thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang - khử 

khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; đồng thời, triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị như: trang bị đủ nước rửa tay sát 

khuẩn tại văn phòng và nhà xưởng sản xuất; đo thân nhiệt, yêu cầu 100% người lao 

động đeo khẩu trang khi làm việc, không tụ tập đông người; hướng dẫn, vận động 

người lao động cài đặt Bluezone... 

 2. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động nghiên cứu, điều chỉnh giờ làm việc 

của đơn vị theo hướng giãn cách giờ vào làm việc của đơn vị nhằm giảm mật độ 

người tụ tập quá đông cùng một thời điểm (đối với các doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động); nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục quán 

triệt sâu sắc phương châm "chống dịch như chống giặc".  

 3. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả lao động; rà soát, sàng 

lọc người lao động trở về từ vùng dịch, nhằm rà soát, phân loại, cách ly y tế theo 

hướng dẫn của cơ quan chức năng đồng thời thực hiện đúng chế độ về thông tin, 

báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. 
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 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị các doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về phòng 

Lao động – TBXH thành phố, điện thoại 02053.873.489 để cùng trao đổi, giải 

quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành phố (b/c); 

- Các Cty, DN, cơ sở SXKD trên địa bàn TP; 

- Hiệp hội DN tỉnh (p/h); 

- Trang TTĐT thành phố; 

- LĐ, CV phòng; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Đức Thanh 
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