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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch Covid-19, phục 
hồi, duy trì, phát triển sản xuất 

 

 

Mai Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Phòng Lao động – Thương binh xã hội; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm y tế huyện; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp huyện; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên 
địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2323/SYT-NVYD ngày 04/10/2021của Sở Y tế 

tỉnh Sơn La về việc việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch Covid-19, phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất.  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 
Hiệp Hội doanh nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiêm vụ chỉ 
đạo cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký bổ 

sung nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 là người lao động của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông 

nghiệp đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu sử dụng nhiều lao 
động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu 
thông hàng hóa; người làm việc tại các công trình quan trọng của huyện; người 

Lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao chưa được tiêm phòng vắc xin 
Covid-19 tiếp tục đăng ký bổ sung nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng 
Covid-19.  

- Phối hợp, Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt 
động sản xuất kinh doanh thống kê tổng số lao động đang làm việc tại các cơ sở, 
thống kê số lượng lao động trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đăng ký nhu 

cầu tiêm, xét nghiệm Covid-19 cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (do 
doanh nghiệp tự quyết định về đối tượng và phần trăm, với mục tiêu tối thiểu là 
20% tổng lao 2 động đang làm việc theo quy định của Bộ Y tế), lập danh sách gửi 



 
 

về UBND huyện (qua Trung tâm y tế huyện tổng hợp)  để gửi Sở Y tế, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp. 

2. Giao Trung tâm y tế huyện 

- Tiếp nhận nguồn vắc xin được phân bổ, chủ động triển khai công tác tiêm 
chủng trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, phát huy tối đa năng lực tiêm, đảm 
bảo sử dụng tối đa số vắc xin được cấp, không để lãnh phí và đảm bảo tỷ lệ bao 

phủ tiêm chủng. 

- Xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 bổ sung các đối tượng ưu 
tiên tiêm, bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất, kinh 
doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động 
xuất, nhập khẩu sử dụng nhiều lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; người làm việc tại các công 
trình quan trọng của Tỉnh; Người Lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.  

- Tổng hợp danh sách các đối tượng ưu tiên, nhu cầu xét nghiệm Covid-19 

của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời bám sát các nhiệm 
vụ, giải pháp tổ chức sản xuất an toàn, đảm bảo phòng chống dịch; đề xuất 
phương án triển khai xét nghiệm Covid-19 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh đảm bảo các điều kiện cần thiết đối với người lao động làm việc tại 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
đảm bảo an toàn phòng chống dịch gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh tổng hợp.  

3. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp huyện; Các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện 

Thống kê, lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, thống kê số 
lượng lao động trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đăng ký nhu cầu xét 
nghiệm Covid-19 gửi về UBND huyện (qua Trung tâm y tế huyện tổng hợp)  để 

gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Lại Như Long 
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