ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

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

Số: 678/UBND-KT

TP. Nam Định, ngày 08 tháng 6 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh trong và ngoài
khu, cụm công nghiệp

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện văn bản số 492/SCT-QLCN ngày 28/5/2021 của Sở Công thương
tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp;
Trên cơ sở tham mưu của phòng Kinh tế tại văn bản số 117/KT ngày 04/6/2021,
UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố, UBND các phường,
xã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành uỷ, UBND thành phố về phòng, chống dịch
Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, các bộ ngành và
UBND thành phố, các thông báo khẩn của Bộ y tế trên cổng thông tin điện tử
http://moh.gov.vn để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
1.2. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ
lây nhiễm dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ
đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về 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”, văn bản số 772/SYT-NVY ngày 24/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định
về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh
doanh, khu công nghiệp; Văn bản số 96/TB-UBND ngày 02/6/2021 về thông báo
kết luận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành
phố Nam Định.

1.3. Để đánh giá mức độ an toàn khu vực xung quanh cụm công nghiệp, khu
vực sản xuất mà doanh nghiệp đang hoạt động và các vùng mà doanh nghiệp đến để
làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp truy cập, thực hiện thủ tục đánh giá an toàn
Covid tại trang http://antoancovid.vn/huong-dan (thông tin về username và
password của các doanh nghiệp sản xuất đã được phòng Kinh tế thành phố gửi đến
Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố và UBND các phường, xã tại văn
bản số 89/KT ngày 11/5/2021 về việc triển khai bản đồ chung sống an toàn Covid19 hoặc có thể truy cập vào trang https://socongthuong.namdinh.gov.vn của Sở Công
thương).
Đối với các doanh nghiệp mới thành lập chưa có username và password: Tuyên
truyền, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp này truy cập, thực hiện thủ tục đánh
giá an toàn Covid tại trang http://antoancovid.vn/huong-dan (đăng ký username và
password mới theo hướng dẫn cụ thể tại phần hướng dẫn, sau đó thực hiện đánh giá).
1.4. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
- Nội dung của kế hoạch bao gồm những nội dung cần triển khai; người chịu
trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện; người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám
sát; kinh phí đảm bảo thực hiện; lập bản đồ các vị trí có nguy cơ, rủi ro tại khu vực
làm việc, khu nhà ăn, khu nhà ở công nhân. Kế hoạch phải được thường xuyên kiểm
tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp.
- Kế hoạch phải bao gồm cả phương án xử trí và bố trí phòng để cách ly tạm
thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho,
đau rát họng, khó thở hoặc có ca bệnh hoặc F1 hoặc F2 trong quá trình làm việc hoặc
khi đang ở khu vực làm việc, khu nhà ăn, khu nhà ở công nhân. Sắp xếp nhân lực,
kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch.
- Người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện khai báo y tế,
việc khai báo y tế điện tử trên trang http://tokhaiyte.vn hoặc thông qua các ứng dụng:
Tờ khai y tế Ncovi, Bluezone;
1.5. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải cam kết về việc thực hiện đầy đủ các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác
phòng, chống dịch tại đơn vị.
1.6. Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid -19 của đơn vị để thực hiện
các nhiệm vụ sau: không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc,
khu nhà ở công nhân; trong trường hợp thật cần thiết vào khu vực làm việc, khu nhà
ở công nhân thì tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, lối ra vào của doanh nghiệp phải
ghi lại thông tin cá nhân, kê khai y tế bắt buộc của khách vào, người tiếp khách, vị
trí tiếp khách, thời gian tiếp khách vào sổ trực ban.
1.7. Rà soát, sắp xếp và tổ chức lao động, tổ chức sản xuất tại đơn vị để đảm
bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định; dừng cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt

động tập trung đông người không cần thiết, nếu tổ chức thì ưu tiên hình thức trực
tuyến (online); có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca
làm việc linh hoạt (nếu được). Khuyến khích người lao động trao đổi, làm việc hoặc
giao ca trực tuyến qua điện thoại, các phần mềm hội thảo trực tuyến, phương tiện
truyền thông xã hội khác, E-mail,…Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có đủ nước sạch,
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí trước khi vào làm việc, tại các
vị trí có tiếp xúc chung như: thang máy, bình nước uống công cộng,…
1.8. Đảm bảo các điều kiện về môi trường lao động như vệ sinh môi trường,
khử khuẩn tại khu vực làm việc, tăng cường thông khí, bố trí đủ thùng đựng chất
thải có nắp đậy tại vị trí thuận lợi,… ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người
lao động, sắp xếp giờ nghỉ giải lao, ăn ca linh hoạt; cung cấp các suất ăn cá nhân để
hạn chế, tránh tập trung đông người ở khu nhà ăn trong một khung giờ; giữ khoảng
cách khi ăn, bố trí ngồi so le, giãn cách theo quy định, khuyến khích lắp vách ngăn
giữa các vị trí ngồi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao
động ăn, uống.
1.9. Phải đảm bảo công tác đưa đón người lao động (nếu có) theo các quy định
như: số lượng người trên xe đưa đón người lao động thực hiện theo hướng dẫn về
quy định giãn cách trên phương tiện giao thông của Bộ Giao thông Vận tải; bố trí
camera giám sát trên xe (nếu có thể). Khuyến khích thực hiện thông gió tự nhiên
trên phương tiện. Đảm bảo có sẵn dung dịch sát khuẩn tay; thực hiện đo kiểm tra
nhiệt độ cho người lao động và yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn trước khi
lên xe và đeo khẩu trang suốt hành trình; lập danh sách hoặc quản lý danh sách người
lao động đi xe bằng thẻ. Khuyến khích cố định người lao động di chuyển trên cùng
một xe đưa đón, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.
1.10. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thường xuyên báo cáo công tác
phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị về cơ quan chính quyền quản lý trên địa
bàn. Trường hợp không đảm bảo an toàn sản xuất và không cập nhật mức độ an toàn
lên hệ thống sẽ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.
2. Giao Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố, UBND các phường, xã
cử 01 cán bộ phụ trách theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản
xuất kinh doanh và việc cập nhật bản đồ Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp trong phạm vi quản lý tại trang http://antoancovid.vn/dashboard_3/50.
Các đơn vị gửi báo cáo tình hình về UBND thành phố, qua Kinh tế trước 12h00
thứ Năm hàng tuần. Điện thoại liên hệ: 0945.655.788 (đ/c An), 0948.834.247 (đ/c
Minh).
3. Giao phòng Kinh tế đôn đốc, tổng hợp, báo cáo thông tin về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất kinh doanh và việc cập nhật bản đồ

Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về UBND thành phố vào ngày
thứ 6 hàng tuần.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- Như trên;
- Phòng Y tế;
- Lưu: VT, KT.
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