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Số:            /UBND-VP 
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

tại các Công ty, Doanh nghiệp, nhà 

máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

TP. Bắc Kạn, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Các Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đóng trên địa bàn thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
       

Thực hiện Công văn số 3334/UBND-VXNV ngày 07/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 4352/BYT-MT ngày 

28/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; Công văn 1759/CV-BCĐ ngày 08/6/2021 của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 3376/UBND-VXNV 

ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 789/CĐ-TTg và Thông báo số 150/TB-VPCP về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm 

vụ và lĩnh vực quản lý chủ động phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra đánh 

giá mức độ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các Công ty, doanh 

nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch thực hiện "Mục 

tiêu kép" của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và các hướng dẫn của ngành y tế; 

chủ động rà soát các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố trong thời gian qua để 

kịp thời đề xuất, điều chỉnh nội dung chưa phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện "mục 

tiêu kép" đặc biệt cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm 

nguyên tắc "3 không"  theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021. Chủ động bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của 

các Bộ ngành Trung ương để tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo 

thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo 

phòng chống dịch COVID-19 tại các Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. 
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- Qua kết quả thực hiện chủ động báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành 

phố biết, cùng phối hợp chỉ đạo. 

2. Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Y tế, Công an thành phố và UBND các 

xã, phường tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc với tất cả 

mọi người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phòng, 

chống dịch, sản xuất kinh doanh, xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, 

khai báo không trung thực. 

3. Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND thành phố để thống nhất áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động 

vận tải (kể cả vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất...), bảo đảm 

kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không "ngăn sông, cấm chợ", không gây ách tắc, 

ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc cách ly y tế 

đúng đối tượng quy định đối với người đền từ vùng dịch. 

4. Các Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt 

là doanh nghiệp) đóng trên địa bàn thành phố 

- Bám sát các văn  bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch Covid-19, Bộ Y tế tại các văn bản: Văn bản số 1096/BYT-MT ngày 

23/02/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới tại nơi làm việc; Văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Văn bản số 4150/BYT-

MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp (gửi kèm); tiếp tục 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Quản lý chặt chẽ người lao động đi đến các khu vực có dịch hoặc tham gia 

các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ lây nhiễm cao. Yêu cầu tất cả người 

lao động và những người có liên quan ra, vào doanh nghiệp phải thực hiện khai 

báo y tế bắt buộc. 

- Chủ động xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có các trường hợp mắc, 

tiếp xúc với nguồn lây nhiễm; tăng cường công tác tuyên truyền yêu cầu tất cả 

người lao động làm việc trong doanh nghiệp thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong 

phòng chống dịch. 

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 

4352/BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm 

trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệm (gửi kèm). 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19  tại doanh nghiệp tự bố 

trí nguồn lực theo phương châm “bốn tại chỗ”. 
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- Xây dựng phương án chi tiết sẵn sàng khi có trường hợp mắc COVID-19; 

phương án cách ly y tế, phương án vận chuyển người lao động; phương án tổ chức 

sản xuất khi có dịch COVID-19 tại CSSXKD dựa trên Quyết định số 2787/QĐ-

BYT ngày 05/6/2021. 

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp và cập nhật 

lên trang web: antoancovid.vn để cơ quan có thẩm quyền giám sát dựa trên hướng 

dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động, 

nơi làm việc theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

- Ký cam kết thực hiện phòng chống dịch COVID-19 với Ban Quản lý cơ sở 

sản xuất kinh doanh. 

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng chống dịch và kiểm tra việc thực hiện; báo cáo danh sách các đơn vị 

cung cấp dịch vụ cho Ban Quản lý CSSXKD. 

- Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng chống 

dịch COVID-19 cũng như có phương án để khắc phục những tồn tại nếu có. 

5. Triển khai các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp đã được Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành.  

(có danh mục và một số văn bản đính kèm) 

Với nội dung trên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                  

Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 

- Cổng TTĐT thành phố (đưa tin); 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
 


		huent.tp@backan.gov.vn
	2021-06-10T10:08:15+0700


		2021-06-10T14:12:24+0700


		2021-06-10T14:12:40+0700


		vanphong.tx@backan.gov.vn
	2021-06-10T14:12:55+0700




