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Kính gửi: Chủ các doanh nghiệp ngoài KCN trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông báo số 161-TB/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về việc chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh COVID19 
và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Thực hiện Quyết định số 
992/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương; UBND huyện Kim Thành yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông báo số 161-TB/TU ngày 
30/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 
30/3/2021 của UBND tỉnh (gửi kèm cùng công văn). 

2. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của các Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp; Yêu cầu người lao động 
của doanh nghiệp cài đặt và sử dụng Bluezone trên thiết bị điện thoại di động 
thông minh và thực hiện khai báo y tế điện tử toàn dân, khai báo y tế điện tử báo 
cáo kết quả thực hiện gửi về Ban chỉ đạo huyện (qua phòng Lao động Thương 
binh và Xã hội huyện); Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 100% đối tượng có biểu 
hiện ho, sốt, khó thở, đau họng… trong doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền người lao động của doanh 
nghiệp thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn-Khoảng cách-Không 
tụ tập-Khai báo y tế); bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công 
cộng; khuyến cáo người lao động hạn chế liên hoan ăn uống, giao lưu, thực hiện 
nghiêm quy định phòng, chống dịch khi tổ chức đám tang, lễ cưới… 

4. Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện và thường xuyên rà soát, đánh giá, 
tự chấm điểm và khắc phục các chỉ số thành phần theo các tiêu chí tại Quyết định 
số 572/QĐ-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVDID-19 
tỉnh về việc Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 
tại cơ sở lao động và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng 
dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc 



và ký túc xá cho người lao động”. Chỉ doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện 
phòng, chống dịch thì mới được tổ chức sản xuất kinh doanh. 

5. Đối với các trường hợp F0, F1, doanh nghiệp triển khai thực hiện và 
tuyên truyền tới người lao động tại doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội 
dung trong Công văn số 703/BCĐ-PCD ngày 12/3/2021 về việc hướng dẫn tạm 
thời cách ly tại nhà đối với các ca bệnh COVID-19 (F0) đã được điều trị khỏi và 
Công văn số 913/BCĐ-PCD ngày 26/3/2021 về việc tổ chức cách ly y tế tập 
trung đối với các trƣờng hợp tiếp xúc gần (F1) của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 tỉnh. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng người lao động sau khi đã 
đảm bảo các điều kiện theo các văn bản hướng dẫn trên. 

6. Các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký và sử dụng người nước ngoài 
làm việc tại doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện 
nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người nước 
ngoài nhập cảnh vào tỉnh làm việc: Cách ly 14 ngày theo quy định, sau khi hoàn 
thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục phải cách ly tại doanh nghiệp hoặc nơi tạm 
trú thêm 07 ngày (lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7). 

UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về 
UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh & Xã hội) để được hướng 
dẫn giải quyết./ 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh;
- Đ/c Lưu Văn Bản- UVBTV, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh;
-Thường trực: HU, HĐND;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành  liên quan;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, (……b) 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hưng
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