UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3445 /SKHĐT-DNKTHT

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại các doanh nghiệp

Kính gửi: - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp đầu tư và nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.
Thực hiện Văn bản số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9007/UBND-VX1 ngày
01/12/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tại các Văn bản số 1666/TTg-KGVX và số
9007/UBND-VX1 nêu trên (sao gửi kèm theo).
2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, cụ thể:
- Tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện
số 1300/CĐ-TTg ngày 24 /9/2020. Báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách
nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm
theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Thực hiện đeo khầu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế,
chơ, siThực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế;
chợ, siêu thị, bến xe, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng; nhà
máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng
dẫn của cơ quan y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nơi tổ chức.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp
nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý
y tế sau cách ly.

- Tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn
phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống
dịch Covid-19.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến
nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống
dịch bệnh.
- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời
tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn,
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp
- Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng
hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở
mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.
- Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nghiệp trẻ; Hiệp hội Du lịch; Hội
doanh nhân nữ; Hội Doanh nghiệp đầu tư và nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc có trách
nhiệm phổ biến đến các thành viên doanh nghiệp trực thuộc Hội, Hiệp hội để
triển khai các biện pháp phòng dịch.
(Văn bản này Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ gửi qua email của doanh nghiệp, đề
nghị khi nhận được chuyển ngay đến người có trách nhiệm giải quyết).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh
nghiệp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Cổng TTĐT của Sở KH&ĐT (đăng tải);
- Lưu: VT, DNKTHT.
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