
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTHT 

V/v khẩn trương thực hiện một số 

nhiệm vụ cấp bách trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Như Xuân, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - UBND các xã, thị trấn; 

 - Siêu thị Miền Tây (Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát); 

          - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đảm bảo an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; Công điện số 

14/CĐ-UBND, ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1380/SCT-KHTH, ngày 27 tháng 5 năm 

2021 của Sở Công Thương về việc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp 

bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; 

 Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid - 19. Chủ tịch UBND huyện đề 

nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn, triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021; Bộ Công Thương tại 

Công điện số 2734/CĐ-BCT ngày 17/5/2021; của Bộ Y tế tại Công văn số 

4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 (có văn bản gửi kèm); 

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại các văn bản của UBND 

huyện, cụ thể: 

- Văn bản số 741/UBND-KTHT, ngày 05/5/2021 của UBND huyện về việc 

triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và dự trữ hàng 

hóa trên địa bàn;  

- Văn bản số 823/UBND-KTHT, ngày 13/5/2021 của UBND huyện về việc 

triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 tại các chợ, siêu 

thị, các cửu hàng kinh doanh nhu yếu phẩm và các điểm bán hàng trên địa bàn;  

- Phương án số 53/PA-UBND, ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện 

về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân 

trên địa bàn huyện ứng phó với dịch Covid-19 

- Văn bản số 478/UBND-KTHT, ngày 24/3/2021 của UBND huyện về việc 

triển khai thực hiện cập nhật tình trạng Nhà máy/Cơ sở sản xuất lên Bản đồ chung 

sống an toàn với Covid - 19. 



(Có các văn bản gửi kèm) 

3. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, để tăng cường 

công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà 

máy, tụ điểm mua bán và cộng đồng. BCĐ phòng, chống Covid 19 của UBND 

huyện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp, các chợ, siêu thị. Công tác kiểm tra sẽ tiến hành đột 

xuất vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nếu phát hiện các doanh nghiệp, đơn vị 

nào buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch,  

sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện xử lý theo quy định; chủ cơ sở, chủ doanh 

nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đề nghị các UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo về UBND huyện  (qua phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, e-mail: congthuongnhuxuan@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện và Sở Công Thương./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Sở Công thương (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyên; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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