
PHỤ LỤC MẤU BÁO CÁO
(Ban hành kém theo Kế hoạch số: ...... UBND/KH ngày 13/03/2021 của UBND huyện 

Kim Thành)

Tên DN.....................

Số:  ......................      

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

..............., ngày       tháng          năm 2021

 BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch Covi-19 và quản lý lao động của..........

  

            Kính gửi : Đoàn kiểm tra huyện Kim Thành

Thực hiện Kế hoạch số.... .... của Đoàn Kiểm tra,     .......... báo cáo về công tác 
chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý lao động 
tại đơn vị như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

1. Tên...... ngàn nghề sản xuất kinh doanh...... sản phẩm chính..............

2. Người đại diện theo pháp luật (ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại....) 

3. Số lượng công nhân đơn vị, số lượng lao động đăng ký đi làm, (có bản kê 
ghi rõ thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Quê quán, nơi thường trú, số điện 
thoại...., nếu là người nước ngoài ghi số thẻ Visa, giấy phép lao động...; ngày đăng ký 
đi làm).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG, DỊCH 
COVID-19

1. Ban hành các quy định và xây dựng các tổ chức phòng chống dịch.

2. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 của Công ty(doanh nghiệp).

3. Việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với 
phòng, chống dịch Covid-19, kịch bản cụ thể để ứng phó với các tình huống cấp độ 
dịch bệnh Covid-19 (Đặc biệt là phương án và các điều kiện tối thiểu đảm bảo cho 
người lao động ăn, nghỉ tạm trong nhà máy trong trường hợp có người bị nghi ngờ 
nhiễm bệnh, những người khác phải đợi kết quả xét nghiệm).

4.  Việc ký và thực hiện cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch của Doanh 
nghiệp và người lao động.
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5. Việc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm của doanh nghiệp theo 
Hướng dẫn quy định tại Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương về việc xây dựng bộ tiêu chí đánh 
giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở lao động.

6. Các trang thiết bị cho việc phòng, chống dịch tại đơn vị, nơi sản xuất, nơi ăn 
ở, sinh hoạt của người lao động như: máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa 
tay, khử trùng, sát khuẩn, vách kín ngăn giãn cách...

7. Việc tổ chức hệ thống giám sát thực hiện của mọi người trong phạm vi 
Doanh nghiệp với công tác phòng, chống dịch. Trong đó đặc biệt là vai trò của cơ 
quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khỏe người lao động.

8. Việc tổ chức cơ quan đầu mối của Doanh nghiệp liên hệ với Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các ngành chức năng khi có yếu tố 
dịch tễ xuất hiện (kể cả khi nghi ngờ) để phối hợp. 

9. Kế hoạch xét nghiệm định kỳ lấy mẫu cho người lao động về phòng dịch 
Covid -19 của Doanh nghiệp.

10. Việc thành lập và hoạt động của Tổ an toàn Covid -19.

11. Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 tại doanh nghiệp.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

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

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
   (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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