
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 8 năm 2021 
  

V/v thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 ở doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

- Phòng Kinh tế; 

 

Thực hiện Công văn số 5019/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu như sau: 

1. Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD):  

- Phổ biến, quán triệt công nhân, người lao động nâng cao ý thức, trách 

nhiệm phối hợp với Chủ doanh nghiệp, CSSXKD, chính quyền trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19.  

- Lập danh sách công nhân, người lao động có người thân đang ở/đi qua 

vùng dịch (nhất là chủ xe, lái xe, phụ xe ở chung nhà). 

- Yêu cầu công nhân, người lao động phải có cam kết, báo cáo Chủ doanh 

nghiệp, CSSXKD; UBND xã, phường trường hợp người thân đang ở/đi qua 

vùng dịch đến/về địa phương (nhất là người thân là chủ xe, lái xe, phụ xe ở 

chung nhà) về lộ trình, địa điểm, thời gian giao/nhận hàng; thời điểm về nhà; 

nếu về địa phương lưu trú thì phải báo cáo Chủ doanh nghiệp, UBND xã, 

phường biết trước ít nhất 01 ngày; khi về phải khai báo y tế, test nhanh và thực 

hiện cách ly y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 

và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021; Công văn số 

3835/UBND-KT ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 1138/UBND-TH 

ngày 14/7/2021 của UBND thị xã (có đính kèm)… 

- Tổ chức xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động 

bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test nhanh SARS-CoV-2 khi đơn vị 

chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca 

mắc COVID-19 theo Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế. 

2. Phòng Kinh tế - Tổ trưởng Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 

các doanh nghiệp, CSSXKD tiếp tục tăng cường kiểm tra, yêu cầu các doanh 

nghiệp, CSSXKD thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 



quy định. Lập thủ tục xử lý nghiêm và yêu cầu tạm dừng hoạt động nếu doanh 

nghiệp, CSSXKD không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng 

quy định pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Các phòng, ban thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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