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Số:       /UBND-VP
V/v hướng dẫn doanh nghiệp 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị hoạt động trở lại

Kim Thành, ngày       tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Chủ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm 
việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương; Công văn số 718/UBND-VP ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc thực hiện phòng chống Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Để doanh nghiệp trên địa bàn huyện đủ điều kiện, sớm đi vào hoạt động, 
UBND huyện Kim Thành hướng dẫn hồ sơ thủ tục các doanh nghiệp cần thực 
hiện, như sau:

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với công tác phòng, chống dịch tại doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó, nêu rõ các quy định của bộ y tế về 5K, 
xây dựng thời gian ca làm việc của từng bộ phận cho phù hợp đảm bảo giãn cách, bố 
trí chỗ ngồi làm việc đảm bảo khoảng cách, bố trí khử khuẩn, phòng cách ly tạm thời, 
bếp ăn, vệ sinh… và các công việc khác trong phòng, chống dịch.

2. Bản Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid – 19 huyện Kim Thành trong việc chủ động các biện pháp phòng chống 
dịch tại đơn vị do chủ doanh nghiệp ký (có mẫu gửi kèm).

3. Thành lập ít nhất một Tổ phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức hoạt động 
có hiệu quả Tổ này để thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 636/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương (Quyết định thành lập và Phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên).

4. Thành lập và triển khai hoạt động có hiệu quả Tổ giám sát y tế để giám 
sát tình hình sức khỏe của người lao động để kịp thời xử lý các tình huống nghi 
nhiễm Sars-Cov-2 như ho, sốt… (Có Quyết định thành lập và Phân công nhiệm 
vụ từng thành viên).

5. Bảng tự đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí tại Quyết định số 572/QĐ-
BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương về 
việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại 
doanh nghiệp.

6. Danh sách cán bộ, người lao động đã được xét nghiệm có kết quả âm 
tính (bản giấy và file mềm excel).



2

7. Danh sách cán bộ, người lao động đi làm việc tại doanh nghiệp (Doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được sử dụng người lao động đủ điều kiện 
như: Không thuộc đối tượng đang phải cách ly y tế; Đã thực hiện cam kết với địa 
phương về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nơi cư trú; Đã thực 
hiện cam kết với doanh nghiệp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
tại nơi làm việc....).

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khẩn trương lập hồ sơ gồm đầy 
đủ các nội dung trên, gửi về UBND huyện Kim Thành (qua Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội) tổng hợp báo cáo, xem xét cho ý kiến hoạt động. Điện thoại 
liên hệ: 0988.334.200 (Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện) hoặc 0983.096.736 
(Giám đốc Trung tâm Y tế huyện) hoặc 0912.319.722 (Chủ tịch UBND huyện).

Giao UBND các xã, thị trấn thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn 
để các doanh nghiệp nắm được và thực hiện.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan, các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
-Thường trực: HU, HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban chỉ đạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Như Kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, (……b).                                                                                                   

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hán
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

BẢN CAM KẾT 
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: UBND huyện Kim Thành

Công ty: …………………………………..………………………………
Người đại diện: …………………………………..………………..………
Điện thoại: …………………………………..………………….…………
Loại hình sản xuất: …………………………………..……………….……
Địa chỉ: …………………………………..………………………………..
Để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho công 

nhân lao động. Công ty……………………………………………………………
CAM KẾT

1. Tổ chức đo thân nhiệt cho công nhân và khách đến thăm và làm việc trước 
khi vào công ty. 

2. Thực hiện khai báo y tế đối với cán bộ, công nhân viên trong doanh 
nghiệp và khách đến thăm, làm việc. Nếu công nhân có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, 
khó thở, sẽ tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để 
được tư vấn, khám và điều trị. 

3. Bố trí chỗ ngồi giãn cách cho công nhân tối thiểu 01 m nếu có điều kiện; 
bảo đảm giãn cách khi người lao động vào khu vực làm việc, khi xếp hàng... Vệ 
sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường đối với 
tay nắm cửa, nút bấm thang máy, mặt sàn, phòng làm việc, phòng họp, khu vệ 
sinh... tối thiểu hai lần/ngày hoặc khi cần thiết. 

4. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử 
dụng, xà-phòng tại các khu vệ sinh. Công nhân thường xuyên rửa tay đúng cách 
bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 
60% cồn).

5. Bố trí suất ăn riêng cho công nhân; bảo đảm giãn cách phù hợp khi sử 
dụng phòng ăn tập thể. 

6. Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện 
và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày. Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa 
bãi. 
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7. Tổ chức đưa, đón người lao động bảo đảm các quy định hướng dẫn phòng, 
chống dịch Covid-19 trên phương tiện giao thông công cộng.

8. Cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế 
(NCOVI) để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho 100% người lao 
động.

9. Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện 
người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ðồng thời, thông báo kịp thời cho cơ quan y 
tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Phối hợp các cơ quan y tế và 
chính quyền sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

10 . Phương án xảy ra khi có người nhiễm Covid 19

- Địa điểm cách ly tập trung tại công ty, cách ly được bao nhiêu người ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Công ty cam kết bảo đảm thực hiện đúng quy định về thực hiên phòng, 
chống dịch Covid trước Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành và xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật Việt Nam về cam kết của Công ty.

Kim Thành, ngày……tháng……năm 2021

XÁC NHẬN CỦA UBND
 HUYỆN KIM THÀNH

BAN GIÁM ĐỐC CAM KẾT
     (Ký ghi rõ họ tên)
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