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UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /LĐTBXH-LĐVL 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

     

   Ninh Bình, ngày          tháng 4 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 213/UBND-VP6 của UBND tỉnh ngày 

31 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp triển khai 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia 

đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, 

tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an 

toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi 

người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua 

lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động 

và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

2. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở 

mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

3. Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 đủ điều kiện 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 

409/LĐTBXH-LĐVL ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội; Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trả lương 

ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 
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1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội.  

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để báo cáo);  

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  (Để phối hợp)  

- UBND các huyện, TP. 

- Lưu VT; LĐVL.                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuyến 
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