UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 30 tháng11 năm 2021

Số: 3909 /CV-BCĐ
V/v kiểm tra, rà soát quy trình,
quản lý điều hành trong công tác
phòng, chống dịch tại doanh nghiệp
trên địa bàn huyện

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị;
- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch trong DN;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 415/TB-UBND ngày 23/11/2021 về việc Kết
luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung tại hội nghị trực tuyến
của Ban Chỉ đạo huyện với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác phòng,
chống dịch Covid-19; Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của
UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:
1. Tổ 1 (phụ trách công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp):
- Rà soát lại toàn bộ quy trình chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác phòng
chống dịch tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn
tại (nếu có) và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, trọng tâm
trọng điểm là việc thực hiện 5K, tủ thuốc thiết yếu, xét nghiệm định kỳ cho
người lao động.
2. Tổ 2 (phụ trách công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các doanh
nghiệp ngoài KCN và cụm công nghiệp theo phân cấp của UBND tỉnh):
- Rà soát lại toàn bộ quy trình chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác phòng
chống dịch tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn
tại (nếu có) và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, trọng tâm
trọng điểm là việc thực hiện 5K, tủ thuốc thiết yếu, xét nghiệm định kỳ cho
người lao động.
3. Yêu cầu các Tổ triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo
kết quả thực hiện gửi về BCĐ huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày
10/12/2021 (theo biểu mẫu gửi kèm).

Lưu ý: Đối tượng kiểm tra không bao gồm các nhà thầu trên công trường
và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (các trường hợp này thực hiện theo
văn bản số 3827/UBND-KT&HT ngày 24/11/2021 của UBND huyện).
4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp báo cáo UBND huyện,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.
Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, các thành
viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên
quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày

tháng

năm 2021

/BC-T1/T2

BÁO CÁO NHANH
v/v kiểm tra, rà soát quy trình, quản lý điều hành trong công tác phòng,
chống dịch tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Thực hiện Văn bản số.........../CV-BCĐ ngày ....../11/2021 của Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp trên địa
bàn huyện Vĩnh Tường;
Ngày….tháng…..năm 20……,Tổ….đã tiến hành kiểm tra về công tác
phòng, chống dịch tại ....(số doanh nghiệp được kiểm tra) doanh nghiệp trên địa
bàn huyện, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Công ty.......................
- Tổng số cán bộ, CNV của doanh nghiệp là:...........người. Trong đó, số
người đã được tiêm 01 liều Vắc xin là..........người, tiêm 01 liều là..........người,
chưa được tiêm là...........người (lí do:..................).
- Số người được xét nghiệm tầm xoát định kỳ là:.............người (đạt ....%),
thời gian xét nghiệm tầm xoát định kỳ là ngày.......tháng........năm.
- Đánh giá Antoancovid theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày
27/5/2021 của BCĐ Quốc gia, kết quả (Rất ít nguy cơ, Nguy cơ lây nhiễm thấp,
Nguy cơ lây nhiễm trung bình, Nguy cơ lây nhiễm cao, Nguy cơ lây nhiễm rất
cao):...............................................
- Các nội dung khác (như xây dựng nội quy phòng chống dịch, điều chỉnh
phương án, kế hoạch phòng chống dịch để phù hợp với NQ 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ,....).....................................................................
* Tồn tại:………………………………..
* Kiến nghị của doanh nghiệp:…………………………………………..
2. Công ty....................... (các nội dung báo cáo như mục 1)
..............................................

II. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ (Trên cơ sở tồn tại, khó khăn của doanh
nghiệp các Tổ thực hiện tham mưu, đề xuất với UBND huyện, BCĐ huyện để chỉ
đạo doanh nghiệp khắc phục các tồn tại (nếu có) hoặc kiến nghị với UBND tỉnh,
BCĐ tỉnh để tháo gỡ tồn tại, khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định).
...............................................................................................................
.........................................................................................................................
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại các doanh nghiệp. Tổ....trân trọng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Trưởng BCĐ;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lưu: VT.

TỔ TRƯỞNG

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI DOANH NGHIỆP
Stt

Nội dung

1

Tủ thuốc

2

Nội quy phòng, chống dịch

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

VB quy định

Ghi chú
Danh mục thuốc theo VB 3354/UBND-VP
ngày 25/10/2021 của UBND huyện

Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021
của Bộ Y tế; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày
Test nhanh kháng nguyên định kỳ ít nhất 321/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Xét nghiệm tầm soát
5%, tăng tỷ lệ xét nghiệm nghiệm khi xuất
hiện các nguy cơ cao hơn
Sổ ghi chép tầm soát
Theo dõi, quản lý việc xét nghiệm tầm soát
KH, Phương án phòng, chống
Điều chỉnh theo tình hình mới và phù hợp
dịch
với thực tiễn của đơn vị
Người trực để đo thân nhiệt, kiểm
soát người ra/vào
Kiểm soát người ra/vào đơn vị
Sổ ghi chép người ra/vào, Mã QR
CODE
Máy đo thân nhiệt, Nước sát Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày Phát hiện kịp thời các trường hợp bị sốt,
khuẩn, Pano
27/5/2020 của BCĐ Quốc gia về việc ban tuyên truyền,…
hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá Đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít
nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động
Đánh giá Antoancovid
việc và ký túc xá cho người lao động”
thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1,
người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác
Cam kết về phòng, chống dịch của
doanh nghiệp với chính quyền địa
phương
Cam kết về phòng, chống dịch của
người lao động với doanh nghiệp
Tiêm Vắc xin
Các VB của TW, Tỉnh, Huyện về tiêm vắc xin Đối tượng ưu tiên

