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Bình Dương,  ngày        tháng 7 năm 2021 

           

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khí Oxy 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

     
     

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam. Sản phẩm khí Oxy là một trong 

những vật tư y tế thiết yếu, quan trọng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm 

virus SARS CoV-2 tại các bệnh viện. Trong thời gian tới, nhằm chuẩn bị sẵn sàng 

ứng phó trước kịch bản dịch Covid-19 diễn biến theo chiều hướng xấu; Sở Công 

Thương tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khí Oxy 

trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: 

1. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; có phương án dự trữ nhằm đảm 

bảo nhu cầu sử dụng khí Oxy phục vụ công tác chữa bệnh tại các bệnh viện trên 

địa bàn tỉnh. Chuẩn bị phương án để sẵn sàng nâng công suất sản xuất trong tình 

huống dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu và cần số lượng lớn khí Oxy. Tuy nhiên, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu quy định 

về phòng chống dịch, đặc biệt phải đảm bảo phương án sản xuất “03 tại chỗ” hoặc 

thực hiện phương án “01 Cung đường, 02 Địa điểm” và các hướng dẫn liên quan 

của các ngành; kịp thời ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình huống xuất hiện các 

ca dương tính trong từng doanh nghiệp, không được bị động dẫn đến để tình hình 

dịch bệnh lây lan, mất kiểm soát trong nội bộ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3300/UBND-VX ngày 18/7/2021 về việc thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh về công suất sản xuất, 

khả năng đáp ứng nhu cầu khí Oxy trong tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến 

phức tạp; có kế hoạch dự trữ nguồn Oxy đảm bảo chất lượng, số lượng để hỗ trợ 

Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trong tình hình 

diễn biến phức tạp, khó lường; đồng thời báo cáo những thuận lợi, khó khăn và đề 

xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Đăng ký danh sách đề nghị được tiêm Vắc xin Covid-19 cho người lao 

động làm việc tại doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm). 

Doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khí 

Oxy và danh sách đăng ký tiêm Vắc xin Covid-19 về Sở Công Thương (Tầng 8, 

tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đồng thời, báo cáo online qua đường link: 



https://forms.gle/cnQvcHiQ2MjLz2p3A. Thông tin liên hệ: Ông Trịnh Hữu Thuận 

– Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn, email: 

thuanth@binhduong.gov.vn, số điện thoại: 0918.144247. 

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc, 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLNL&KTAT, Th(10),“pdf”. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Toàn 
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