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Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp;  

- UBND huyện Kim Thành; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn huyện Kim Thành. 
 
 
 

 
 

Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành 

hiện đang còn những khó khăn, phức tạp nhất định. Để đảm bảo hoạt động 

của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Kim 

Thành được an toàn gắn với phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau:  

1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn  

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với công tác 

phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó thực 

hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Y tế về 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

- Tổ chức bộ máy cán bộ làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của người 

lao động và lực lượng liên quan tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trong phòng, chống dịch. 

- Bố trí lực lượng cán bộ y tế theo dõi, giám sát sức khỏe người lao 

động; chủ động là đầu mối phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 

huyện Kim Thành để giải quyết những trường hợp, tình huống liên quan đến 

yếu tố dịch bệnh nhanh chóng, kịp thời. 

- Chủ động kế hoạch xét nghiệm SARS-COV-2 cho người lao động và 

lực lượng liên quan tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch. 

- Có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, Ban Chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 

huyện Kim Thành về trách nhiệm trong việc chủ động các biện pháp phòng, 

chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 
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* Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian vừa qua trên 

địa bàn huyện (Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam, Công ty TNHH 

May MayFair, Công ty TNHH TIANYE OUTDOOR (Việt Nam), Công ty 

TNHH công nghệ Ducar, Công ty TNHH Giầy Bình Dương): Ngoài yêu cầu 

thực hiện các nội dung công việc nêu trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ 

quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành 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.  

- Các doanh nghiệp lập báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên 

gửi về: Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong Khu 

công nghiệp), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kim Thành (đối với doanh nghiệp nằm 

ngoài Khu công nghiệp) để xem xét, thống nhất. 

2. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp theo chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Kim Thành: 

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh được hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống Covid-19 

huyện Kim Thành quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống 

dịch an toàn, hiệu quả. 

3. UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim 

Thành: 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, đôn đốc 

hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với biện pháp 

phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Hướng dẫn công nhân, người lao động cư trú tại địa phương ký cam 

kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi sinh hoạt tại địa 

phương, nơi cư trú và khi tham gia các hoạt động: đi lại, mua bán tiêu 

dùng....Tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch của công nhân, người lao 

động tại các khu dân cư, thôn, xóm; các xã, thị trấn trên địa bàn. 

- 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 kiểm tra giấy 

tờ người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở. 

4. Căn cứ các nội dung chỉ đạo nêu trên, các sở, ngành liên quan, 

UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành 

thường xuyên tổ chức Đoàn (Tổ) tiến hành kiểm tra việc thực hiện phòng 

chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện Kim Thành đảm bảo an toàn gắn với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 
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Yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Kim Thành, BCĐ phòng chống 

Covid-19 huyện Kim Thành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn huyện Kim Thành khẩn trương 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; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Các sở, ngành, đơn vị: GTVT, CT, YT, LĐTBXH, CA tỉnh, 

BCH QS tỉnh;  BQL các KCN; 

- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Kim Thành; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh(Nam, Thư, Cao Cường, Lai, Khoa,);  

- Lưu: VT, Cao Cường (25b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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