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Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn huyện. 
 

 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, sự vào cuộc đồng 

bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, sự 

tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; với tinh thần “chống 

dịch như chống giặc”, theo phương châm “4 tại chỗ”, trên địa bàn huyện chưa có 

dịch xảy ra, góp phần quan trọng trong sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

và ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.  

Tuy nhiên, trước diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở 

trong nước; Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố 

đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng 

Chính phủ; các tỉnh, thành phố khác đã phải tăng cường và siết chặt các biện pháp 

phòng, chống dịch. Đặc biệt, dịch đã xâm nhập và lây lan trong các khu công 

nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố, làm đứt gãy chuỗi 

sản xuất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội và 

đời sống, sinh hoạt của người lao động và các tầng lớp nhân dân.  

Thực hiện Công văn số 10965/UBND-VX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đồng thời, để 

tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch 

xâm nhập vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, yêu cầu 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả ngay một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong các đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; trong đó, yêu cầu 

tất cả các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể theo 

các tình huống dịch, phù hợp với thực tiễn của hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
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đơn vị; thường xuyên thực hiện tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên hệ thống, 

rà soát khắc phục các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 

2787/QĐBYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế. Kiên quyết dừng hoạt động những 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn và không thực hiện cập nhật 

mức độ an toàn lên hệ thống.  

2. Thực hiện nghiêm việc tầm soát, xét nghiệm sàng lọc tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất và các khu vực có nguy cơ cao theo chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 21/6/2021, Công điện số 18/CĐ-

UBND ngày 02/7/2021; kịp thời phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để ngay 

từ đầu, tuyệt đối không để dịch lây lan thứ phát trong các đơn vị.  

3. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo phương châm “một đường đi, hai điểm dừng”; 

để phòng, chống dịch hiệu quả cho bản thân, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng, 

người lao động chỉ đi từ nơi ở đến nơi làm việc và khi về nhà không ra khỏi nhà; 

hướng dẫn và yêu cầu người lao động cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch trên đường đi, về, tại nơi ở, nơi lưu trú và tại nơi làm việc; đề nghị các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất bố trí sắp xếp hoạt động sản xuất theo phương châm “3 tại 

chỗ”: sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ.  

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải khẩn trương thực hiện 

nghiêm các nội dung sau:  

- Tăng cường quản lý người lao động; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính 

quyền các địa phương nơi lưu trú của người lao động tổ chức ký cam kết và yêu 

cầu người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; 

đồng thời, tổ chức nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động 

trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và những người liên quan (người cung cấp 

vật tư, hàng hóa, thức ăn…), xử lý nghiêm minh các trường hợp không khai báo 

hoặc khai báo không trung thực.  

- Tạo môi trường làm việc thông khí, thoáng mát, thường xuyên thực hiện 

tiêu độc, khử trùng khu vực sản xuất, khu vệ sinh, nhà ăn, khu sinh hoạt chung…  

- Xây dựng phương án bố trí cho tất cả những người lao động ở tỉnh ngoài 

lưu trú và làm việc tại chỗ trên địa bàn tỉnh.  

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất; bố trí các ca, kíp sản xuất; thời gian làm 

việc; thời gian nghỉ giữa giờ, đảm bảo giãn cách, hạn chế tối đa việc tập trung đông 

người cùng một thời điểm trong quá trình làm việc.  

5. Đối với việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất 

giữa trong và ngoài tỉnh, yêu cầu những người tham gia vận chuyển phải thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K; có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc có giấy xét 

nghiệm xác nhận âm tính với SASR-CoV-2 còn hiệu lực; thực hiện khai báo y tế; 

đồng thời, phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc tại các điểm giao nhận hàng, ở tỉnh 

ngoài; ghi chép chính xác lịch trình, địa điểm, người tiếp xúc khi giao nhận hàng 

và có biện pháp xử lý phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 
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số 1015/TTg-CN ngày 25 tháng 7 năm 2021 về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu 

phục vụ đời sống nhân dân vùng có dịch Covid-19.  

6. Giao Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các biện pháp 

phòng, chống dịch, các phương án khi có dịch; đồng thời, công khai số điện thoại 

đường dây nóng, đầu mối liên hệ để các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và người 

lao động được biết, hỗ trợ khi cần thiết.  

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện uỷ (để báo cáo);  

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);  

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);  

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Trung tâm Y tế; 

- Bí thư các xã, thị trấn (để p/h chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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