
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

     Số:          /UBND-YT  
V/v hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, 

sản xuất trên địa bàn triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Sầm Sơn, ngày     tháng 7 năm 2021  
 
 

 

      Kính gửi: 

                    - Phòng Kinh tế;  

    - Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội; 

                         - UBND các xã, phường; 

                         - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3034/SYT-NVY ngày 21/7/2021 của Sở Y tế 

Thanh Hóa về việc triển khai hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa 

bàn thực hiện lập kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý 

khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19; cam kết phòng, chống dịch tại nhà 

trọ của người lao động. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện một số nội 

dung sau: 

Giao UBND các xã, phường; Phòng Kinh tế; Phòng Lao động, Thương 

binh & Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, hướng 

dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố các biểu mẫu quy 

định của Bộ Y tế trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác 

phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Công văn số 

5522/BYT-MTngày 12/7/2021 của Bộ Y tế (Có văn bản gửi kèm). 

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

 - Như trên (t/h); 

- TTr. Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (b/c); 

- Thành viên BCĐ PCD thành phố; 

- Lưu VT. 

        KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

       Bùi Quốc Đạt 
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