
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SCT-QLCN Quảng Trị, ngày        tháng       năm 2021 

V/v duy trì hoạt động sản xuất  

và thực hiện mô hình “3 tại 

chỗ” trên địa bàn tỉnh 
 

 

                     

                    

   Kính gửi:  

 - BQL Khu Kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trung tâm Phát triển CCN, Khuyến công (/dịch vụ 

công ích…) các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 5640/BCT-CN ngày 15/9/2021 của Bộ Công 

Thương về việc chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Tiểu ban Sản xuất và lưu 

thông hàng hóa và Công văn số 2004/CV-BCĐPCD ngày 16/9/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị về việc thực thi nhiệm 

vụ trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (sao gửi kèm), Sở 

Công Thương kính đề nghị: 

- BQL Khu kinh tế phối hợp cung cấp thông tin về số lượng doanh 

nghiệp tạm dừng sản xuất, đã phục hồi sản xuất hoặc đang chờ giải thể; các 

giải pháp tháo gỡ để duy trì và phục hồi sản xuất…; các báo cáo liên quan đến 

hoạt động sản xuất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp (chuyển tiếp cho Sở 

Công Thương khi có báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên) để tổng hợp tình 

hình hoạt động sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng hoặc Trung tâm Phát triển CCN, 

Khuyến công các huyện, thị xã, thành phố (theo thẩm quyền được phân công 

quản lý các doanh nghiệp ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp) phối hợp cung 

cấp thông tin theo yêu cầu tại Công văn số 5640/BCT-CN ngày 15/9/2021 của 

Bộ Công Thương nêu trên; Báo cáo việc triển khai thực hiện mô hình “3 tại 

chỗ” để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, người 

lao động đồng thời không bị đứt gãy sản xuất đã được phê duyệt. Đối với các 

địa phương chưa triển khai hoặc doanh nghiệp chưa thực hiện đề nghị UBND 

cấp huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình “3 tại chỗ” để thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị kịp thời phản 

ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc 

tham mưu cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý. 
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Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT, QLCN. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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