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KẾ HOẠCH
Kiểm tra,  giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành
--------------

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban thường Vụ Tỉnh ủy 
Hải Dương Về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới;

Căn cứ Công văn số 718/UBND-Vp ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh V/v 
thực hiện phòng chống Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện 
Kim Thành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của các doanh nghiệp và 

người lao động về thực hiện các biện pháp, các khuyến cáo của các cơ quan 
chuyên môn trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

-  Làm cho các chủ doanh nghiệp và người lao động Không chủ quan, lơ là, 
hoang mang lo sợ về dịch bệnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của Đảng, nhà 
nước, của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

- Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trương hợp vi phạm trong việc 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra, giám sát phải thiết thực, hiệu qủa; thông qua kiểm tra kiến 

nghị, đề xuất kịp thời những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành 
nghiêm các nội dung kiểm tra, giám sát và những giải pháp nâng cao hiệu quả 
công tác phòng chống dịch Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát
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- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim 

Thành có hồ sơ đăng ký hoạt động với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải 
Dương;

- Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành 
có hồ sơ đăng ký hoạt động với UBND huyện (qua Phòng Lao động Thương binh 
và Xã hội huyện). 

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tập trung trên địa bàn huyện.
2. Nội dung kiểm tra
- Việc cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

cảu các cấp các ngành có thẩm quyền tại đơn vị;
- Việc tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị;
- Việc quản lý, sử dụng người lao động tại đơn vị.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát
- Thời gian Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát ngay sau khi các đơn vị 

nộp đủ ho sơ đăng ký hoạt động trở lại ( từ tháng 03/2021 đến hết năm 2021). 
Tần suất kiểm tra: Tùy theo diễn biến tình hình dịch, thời gian kiểm tra, 

giám sát sẽ thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện. 
- Địa điểm Tại các doanh nghiệp trong và các Khu công nghiệp, trên địa 

bàn huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện: Thành lập Đoàn kiểm tra do một lãnh đạo 
UBND huyện làm Trưởng Đoàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh Xã hội 
huyện làm Phó Trưởng Đoàn, các thành viên gồm: đại diện lãnh đạo Trung tâm Y 
tế huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã, thị 
trấn nơi Doanh nghiệp hoạt động.

2. Đoàn Kiểm tra, có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm 
nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chồng dịch Covid-19 tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình kiểm tra, giám sát báo cáo 
Lãnh đạo UBND Huyện và Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành.

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
- Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch 

kiểm tra;
- Giúp UBND huyện đôn đốc, thực hiện kế hoạch kiĐm tra đảm bảo đúng 

mục đích, yêu cầu;
- Phối hợp cùng Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện 

kết quả kiểm tra;
- Tham mưu cho UBND huyện xử lí những doanh nghiệp vi phạm công tác 

phòng, chống dịch theo quy định.
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4. Các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đúng 

thành phần và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện các nội dung kiểm tra, 
giám sát và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Coid-19. 

5. Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, cử cán bộ trực tiếp 
phối hợp với Đoàn kiểm tra của Huyện Kim Thành để kiểm tra, giám sát tại các 
doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện.

6. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội , cử cán bộ trực tiếp 
phốio hợp với Đoàn kiểm tra của huyện để kiểm tra, giám sát tại các doanh 
nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành.

7. UBND các xã, thị trấn
- Thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo thành phần trong Quyết định của 

UBND huyện;
- Giám sát các doanh nghiệp thực hiện những kiến nghị của Đoàn kiểm tra 

trong công tác phòng, chống dịch.
5. Các doanh nghiệp có trách nhiệm:
- Bố trí địa điểm và thành phần đại diện của đơn vị (Người đại diện theo 

pháp luật, nếu là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền; người phụ trách 
công tác phòng chống dịch Covid-19; người quản lý lao động) làm việc với Đoàn 
kiểm tra.

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-
19 và quản lý lao động;

- Lập báo cáo theo đề cương tại Phụ lục gửi kèm Kế hoạch này.
 Trên đây là kế hoạch hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đề nghị Ban quản ký ccác Khu 
Công nghiệp tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các phòng chuyên môn 
thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và các đơn vị liên 
quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Đ/c Lưu Văn Bản – TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
(để báo cáo);
- Ban QuĐn lý các khu CN tĐnh;
- SĐ Lao ĐĐng ThĐĐng binh Xã hĐi tĐnh;
- Thường trực Huyện ủy; TT.HĐND,  LĐUBND 
huyện;
-  Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đại phát thanh huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hán
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