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Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám
sát công tác phòng, chống dịch Covid19 trong hoạt động kinh doanh thương
mại, sản xuất trong cụm công nghiệp.

Kính gửi:
- Sở Công thương;
- UBND các huyện, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là
sau khi xuất hiện 02 ổ dịch tại xã Lũng Hòa và xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường,
nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã kịp thời thực hiện
chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh trong
công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch
nhằm ngăn chặn, phòng ngừa lây lan của dịch theo lĩnh vực quản lý nhà nước
của ngành.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nói chung, phòng chống dịch
trong lĩnh vực Công thương nói riêng, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp tục
tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thương mại, trung tâm
thương mại, các chợ, siêu thị,…, các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, các
doanh nghiệp sản xuất trong cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và của tỉnh, thực hiện
nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế và chính quyền địa phương;
đặc biệt lưu ý đến việc khai báo y tế để thực hiện truy vết thần tốc khi có ca bệnh
phát sinh trong cộng đồng, nhanh chóng khoanh vùng, cách ly nhằm hạn chế sự lây
lan của dịch bệnh.
Sở Công thương theo dõi, kịp thời chỉ đạo giải quyết và báo cáo UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh khi có các tình huống dịch
bệnh phát sinh xảy ra trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở ngành thuộc tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
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