
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KT 

V/v triển khai hướng dẫn các doanh 

nghiệp xây dựng Phương án sản 

xuất thích ứng an toàn, linh hoạt 

trong bối cảnh dịch Covid-19 

Tam Điệp, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

  - UBND các phường, xã; 

- Hội doanh nghiệp thành phố Tam Điệp; 

- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố. 

 

 

Căn cứ Văn bản số 1773/SCT-CN ngày 29/11/2021 của Sở Công thương 

về việc triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất thích 

ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh Covid-19. Sau khi nghiên cứu, UBND thành 

phố có ý kiến như sau: 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

Kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố triển khai xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt 

trong bối cảnh Covid-19. Tổng hợp kết quả triển khai xây dựng Phương án về 

UBND thành phố hàng tháng để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tuyên truyền việc xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh 

hoạt trong bối cảnh Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử thành phố để các doanh 

nghiệp nắm rõ và chủ động triển khai theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố 

 Xây dựng tin bài thông báo trên hệ thống đài truyền thanh thành phố để 

các doanh nghiệp nắm bắt việc xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, 

linh hoạt trong bối cảnh Covid-19. 

4. UBND các phường, xã; Hội doanh nghiệp thành phố Tam Điệp 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến việc xây dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt 

trong bối cảnh Covid-19 tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.  
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5. Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thành phố 

- Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, chủ động xây 

dựng Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh Covid-19 

theo mẫu gửi về UBND thành phố để xác nhận. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp. Kịp thời xử lý, khắc phục những hạn 

chế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

(Gửi kèm mẫu Phương án sản xuất thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối 

cảnh Covid-19). 

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

- Lưu: VT, KT. 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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