
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Thao, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch Covid - 19  

tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Văn bản số 552/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 15/KH - SLĐTBXH ngày 18/02/2021 

của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid - 19 tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn và chủ 

động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc trong các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

2. Yêu cầu. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng kế hoạch thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và đánh giá nguy cơ tại 

doanh nghiệp, nơi làm việc của người lao động. Việc đánh giá, xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội 

dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Xử lý triệt để theo quy định đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh mất an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 

II. THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC DOANH 

NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai thực 

hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID19 tại nơi làm việc 

và ký túc xá cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID19 tại nơi 

làm việc và ký túc xá cho người lao động. 
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1. Người lao động: Thực hiện trách nhiệm trước khi đến nơi làm việc và tại 

nơi làm việc theo quy định tại Mục II, hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 

số 2194/QĐ-BCĐQG. 

2. Người sử dụng lao động, Ban quản lý ký túc xá: Thành lập Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19; Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế huyện. Phân công và công khai thông tin liên 

lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-

19 theo quy định Mục III, hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG.  

3. Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

tham mưu cho người sử dụng lao động xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, 

chống dịch COVID-19, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo/Tổ công tác/người phụ trách 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động theo quy định tại Mục IV, hướng 

dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. 

4. Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc, ký túc xá theo 

quy định tại Mục V, hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG. 

5. Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, 

đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc thì xử lý theo quy định tại Mục VI, hướng 

dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG. 

6. Phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường khi có người lao động được 

xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Mục VII, 

hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG.  

(Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG được 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống dịch COVID-19 và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi kèm văn 

bản này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Doanh nghiệp, Người sử dụng lao động: 

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh theo Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 04 của Quyết định 

số 2194/QĐ-BCĐQG báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao 

động – Thương binh & Xã hội huyện chậm nhất vào ngày 22/02/2021). 

2. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện, UBND các xã thị trấn. 

a. Về thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

-  Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện chịu trách nhiệm triển 

khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và địa phương về công tác phòng, chống dịch và thực hiện Kế hoạch này đến 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.  
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- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, 

đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Định kỳ trước ngày 30 hàng tháng, tổng hợp kết quả các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức đánh 

giá nguy cơ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

báo cáo UBND huyện (Qua PhòngLao động - Thương binh và Xã hội) theo mẫu 

01 gửi kèm Kế hoạch này. 

b. Về kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19: 

- Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện (Có Quyết định riêng ).  

- Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm kiểm tra, giám sát tại 100% doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp đoàn 

kiểm tra của huyện đã thực hiện), tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch đối 

với các doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Gửi báo cáo 

về UBND huyện (qua Phòng Lao động - TBXH  huyện) trước ngày 28/02/2021 và 

trước ngày 28 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Đăng tải nội dung kế hoạch  trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ 

quan quản lý  nhà nước; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện biết và nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid - 

19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa huyện. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ; 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH; 

- Trung tâm phát triển cụm CN huyện; 

- Đài TT-TH huyện, Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các DN, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện;  

- Lưu VT, LĐTBXH (Hà -100b) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-22T07:45:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ngô Đức Sáu<saund@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-22T08:15:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-22T08:16:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-22T08:16:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao<ublamthao@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




