ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 676 /UBND-VP

V/v phòng chống dịch Covid
19 gắn với hoạt động sản
xuất của doanh nghiệp trên
địa bàn Thị xã Kinh Môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế,
- UBND, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Kinh
Môn;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã
Kinh Môn
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh
Môn diễn biến phức tạp; dịch bệnh xuất hiện tại nhà máy sản xuất có đông
công nhân và đã xuất hiện ở 19 (trên tổng số 23) xã phường; nhiều doanh
nghiệp phải dừng hoạt động để kịp thời tham gia phòng chống dịch. Đến nay,
dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên yếu tố mầm
bệnh và dịch tễ vẫn còn đòi hỏi tiếp tục phải nỗ lực dập dịch, đảm bảo an toàn
cho sức khỏe và đời sống nhân dân.
Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid 19 và thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái mới theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 12CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ
đạo như sau:
1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:
Yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với
phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trước khi trở lại hoạt động;
kế hoạch bao gồm một số nội dung cụ thể sau:
- Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch tại doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất theo đúng quy định của Bộ Y tế, đặc biệt phải gắn với thực hiện tốt
5K (Khẩu trang- Khử khẩn- Khoảng cách- Không tập trung – Khai báo y tế).
- Tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện của mọi người trong phạm vi
doanh nghiệp với công tác phòng chống dịch, trong đó đề cao vai trò của cơ
quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khỏe người lao động.
- Tổ chức cơ quan đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng chống
Covid-19 thị xã Kinh Môn khi có yếu tố dịch tễ xuất hiện (kể cả khi nghi ngờ)
để phối hợp xử lý kịp thời.
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- Chủ động lập kế hoạch và triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid 19
cho người lao động trước khi hoạt động.
- Chủ doanh nghiệp, cơ cở có trách nhiệm chủ động phòng chống dịch
trong doanh nghiệp, cơ sở. Cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt
Nam nếu không chủ động phòng dịch tại doanh nghiệp, cơ sở mà để xảy ra
dịch bệnh do yếu tố chủ quan.
* Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khẩn trương gửi kế hoạch, cam kết
nêu trên (đảm bảo đạt yêu cầu) về Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã
Kinh Môn trước khi đi vào hoạt động.
* Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động phải lập và gửi ngay kế
hoạch, cam kết nêu trên về Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Kinh
Môn trước ngày 04/3/2021; nếu không sẽ buộc dừng hoạt động để yều cầu
thực hiện, đảm bảo theo quy định.
* Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian vừa qua trên
địa bàn thị xã Kinh Môn (Công ty TNHH Vietory): Ngoài yêu cầu lập kế
hoạch như trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải
Dương và thị xã Kinh Môn để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch
bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Lập báo
cáo gửi Tổ Công tác, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã
Kinh Môn xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.
2. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
- Chủ trì cùng UBND thị xã Kinh Môn: căn cứ vào tình hình dịch bệnh
trên địa bàn thị xã, nhu cầu hoạt động trở lại của các doanh nghiệp, hướng dẫn
các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, cam kết theo yêu cầu trên để tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với
phòng chống dịch;
3. Sở Y tế:
Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn và các sở, ngành liên
quan tổ chức quản lý, hướng dẫn theo dõi, giám sát các công việc liên quan
đến phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị
xã. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động thuận lợi,
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
4. UBND thị xã Kinh Môn:
- Tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu dân cư, thôn,
xóm; các xã, phường trên địa bàn.
- Hướng dẫn người lao động cam kết và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư; Khi tham gia các hoạt động: đi
lại, mua bán tiêu dùng… chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống
dịch.
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người
lao động chấp hành quy định phòng chống dịch; Không tổ chức lập chốt, trạm
kiểm tra người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở.
Từ các nội dung chỉ đạo nêu trên, yêu cầu các sở, ngành, UBND thị xã
Kinh Môn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã nghiêm túc tổ
chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh để chỉ
đạo, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;(để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị: LĐTB XH, Ban QL KCN,
YT,GTVT, CT, CA tỉnh, BCH QS tỉnh;
- Thường trực Thị ủy, UBND Thị xã Kinh Môn
- Thành viên Tổ công tác Kinh Môn;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh(Cao Cường, Lai, Khoa);
- Lưu: VT, Khoa (25b).
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