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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 
 Số:         / UBND-KT

Về việc đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp 
tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 trước khi đi vào sản xuất

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

TP. Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2021

   Kính gửi: 
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh
- UBND các phường, xã

 Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ 
đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn Phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và 
ký túc xá cho người lao động”; Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu;

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
COVID-19 tại cơ sở lao động, UBND thành phố đã có văn bản số 355/UBND-
VP ngày 15/2/2021 về việc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chỉ số nguy 
cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc cho người lao động, tuy nhiên qua theo 
dõi, tổng hợp cho thấy tiến độ thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
còn rất chậm. UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
UBND các phường, xã thực hiện ngay các dung sau:

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện ngay việc tự đánh giá, 
chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ 
sở lao động ban hành theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương, đồng thời gửi bản tự đánh giá, chấm điểm về UBND 
các phường, xã sở tại để tổng hợp báo cáo UBND thành phố (qua phòng Kinh 
tế) chậm nhất ngày 20/2/2021 (có Bộ Tiêu chí đánh giá kèm theo). 

2. UBND các phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn phường, xã thực hiện 
ngay việc tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 
COVID-19 tại cơ sở lao động, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành chậm nhất 
20/02/2021. Trong quá trình thực hiện yêu cầu UBND các phường, xã thông qua 
bảng tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 
của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn kịp thời phát hiện những đơn 
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vị không đủ điều kiện hoạt động lập tức yêu cầu đóng cửa, dừng ngay mọi hoạt 
động sản xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định. 

3. UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong quá trình kiểm tra nếu phát 
hiện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc địa bàn phường, xã nào chưa đảm bảo 
các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở 
lao động mà vẫn hoạt động thì Chủ tịch UBND phường, xã  sở tại và chủ doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm .

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND các 
phường, xã trong cụm được phân công phụ trách.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TP;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

  Trần Hồ Đăng
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