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Số: 342/SLĐTBXH-LĐVL An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2021 

V/v tăng cường công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp 

 

 

 

                                          Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  

           

 

Thực hiện Công văn số 119/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17 

tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hoạt động của doanh 

nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện và tuyên truyền đến người lao động hướng dẫn của 

Sở Y Tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động sau Tết 

Nguyên đán theo văn bản số 376/SYT-NVY ngày 08/02/2021 (đính kèm công văn). 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm, linh hoạt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 

tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người 

không cần thiết; các hoạt động, sự kiện đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt 

kế hoạch, khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Tất cả người 

nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung ít nhất 14 ngày; trừ các trường hợp là 

nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp, 

chủ doanh nghiệp, cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly 

các trường hợp này, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng. 

5. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng, không tụ tập đông người, thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch tại nơi làm việc… 
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6. Không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh nghiệp phải 

kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại tại nơi làm việc của người lao 

động; phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành sản xuất 

kinh doanh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp nghiêm 

túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu. Trường hợp cần trao đổi thông tin hoặc 

phát sinh vướng mắc đề nghị phản hồi về Sở LĐ-TBXH (Phòng Lao động - Việc 

làm), điện thoại 02963 857 604 để được hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Các Phòng Lao động - TBXH; 

- Đăng website của Sở; 

- Lưu: VT, P.LĐVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Sơn 
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