
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VP4 
V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình, ngày         tháng  4  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 03/4/2020, Lãnh đạo UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại một số nhà máy trong các khu, cụm công nghệp trên địa 

bàn tỉnh; tham dự buổi kiểm tra có Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 

Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Sở Y tế. 

Căn cứ kết quả buổi kiểm tra, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Cơ bản chủ sử dụng lao động, lãnh đạo các nhà máy, cơ sở sản xuất đã nhận 

thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, chấp hành và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình, trong đó có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16/CT-TTg). Tuy nhiên, vẫn còn 

tình trạng chưa chấp hành tốt các quy định về cách ly xã hội, như: Xe đưa đón 

công nhân còn tình trạng chở vượt 20 người so với quy định, việc thực hiện giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m ở một số phân xưởng sản xuất, nhà ăn tập thể chưa đảm 

bảo, có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo giữa công nhân với nhau. 

Để khắc phục tình trạng trên, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong các nhà 

máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, hàng hóa thiết yếu đang được hoạt động trên địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, văn bản số 2601/VPCP-KGVX  

ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh 

Ninh Bình, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên 

hết. Tập trung cao độ, thực hiện ngay các biện pháp cách ly, đảm bảo khoảng 

cách tối thiểu 2m giữa các công nhân, nhân viên, người lao động trong quá trình 

sản xuất và sinh hoạt tại Nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, tính 

toán, bố trí lại sản xuất và nơi ăn ca, sinh hoạt của công nhân, nhân viên, người 

lao động (giảm lượng công nhân trong một ca sản xuất, giãn cách ăn ca, sinh 

hoạt; xe đưa đón công nhân không chở vượt 20 người theo quy định, mỗi chuyến 

xe phải lập bản danh sách chở công nhân,…) để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 

theo yêu cầu.  
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- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu thực hiện không đúng 

hoặc không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, để xảy ra việc lây nhiễm trong nhà máy, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình. 

- Chủ động liên hệ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để được hướng 

dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm giúp các công nhân, người lao 

động nhận các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong thời gian dịch bệnh 

diễn ra theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi của của công nhân, 

người lao động. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: 

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh. 

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy 

ra trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, dẫn đến xảy ra lây nhiễm chéo trong các nhà máy, cơ sở 

sản xuất trong các khu công nghiệp. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để chủ các doanh nghiệp, các công nhân, 

người lao động trong khu công nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân 

trong việc phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo 

quy định. 

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và công nhân, 

người lao động trong khu công nghiệp thực hiện các thủ tục về hỗ trợ công nhân, 

người lao động hưởng các hỗ trợ của nhà nước theo chế độ, chính sách, quy định 

hiện hành; giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết các vấn đề có liên quan, đảm bảo quyền lợi của người lao động. 

3. Sở Công Thương: 

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh thực 

hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh. Chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra 

trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện không đúng, không đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dẫn đến lây nhiễm chéo tại các đơn vị trên. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để chủ các doanh nghiệp trong cụm công 

nghiệp, các sơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu đang được 

hoạt động và các công nhân, người lao động tại các đơn vị trên nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm 

các biện pháp cách lý theo quy định. 

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cụm công 

nghiệp, cơ sở kinh doanh và công nhân, người lao động tại các đơn vị trên thực 

hiện các thủ tục về hỗ trợ công nhân, người lao động hưởng các hỗ trợ của nhà 
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nước theo chế độ, chính sách, quy định hiện hành; giải quyết theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan, đảm 

bảo quyền lợi của người lao động. 

4. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan hướng dẫn chủ các doanh nghiệp, các công nhân, người lao 

động trong các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

các thủ tục theo quy định để được hưởng các chế độ, chính sách, hỗ trợ của nhà 

nước trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh; chủ động giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các 

vấn đề có liên quan theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho 

doanh nghiệp, công nhân, người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. 

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, 

tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Ninh Bình. Chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu trên địa bàn quản lý xảy ra 

tình trạng thực hiện không đúng, không nghiêm, để lây nhiễm chéo tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh./. 

 
   Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VP4,2,3,5,6. 
                  VV_VP4_60CV 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 
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