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Số:         /BCĐ-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v hướng dẫn công nhân, người 

lao động qua các chốt kiểm dịch 

 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động). 

 

Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh 

thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

trong đó có nội dung: “Tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để đứt gãy, gián đoạn cung ứng 

hàng hóa”; “Không ngăn sông cấm chợ. Các phương tiện chuyên chở nông 

sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động…”. Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 thị xã yêu cầu: 

1. Các chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động): 

- Yêu cầu công nhân đi và về từ cơ sở sản xuất luôn thực hiện yêu cầu 5K, 

không được dừng, ở lại địa phương trong trường hợp nơi lưu trú của công nhân 

(người lao động) khác xã, phường với nơi làm việc; thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại nhà và cơ sở sản xuất, đặc biệt thực hiện yêu cầu 5K; giữ khoảng 

cách tối thiểu 2m và sinh hoạt riêng biệt. 

- Thực hiện nghiêm túc bản cam kết theo Mẫu cam kết đính kèm để phục 

vụ cho công nhân qua các chốt kiểm dịch (trừ vùng lõi dịch). 

- Chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chịu trách nhiệm hoàn toàn 

trước pháp luật khi để xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở công nhân (người lao 

động) mình làm lây lan ra địa phương và cơ sở sản xuất. 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng thôn (khu phố) tăng cường công tác 

kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp cam kết tại 

nhà theo Mẫu cam kết đính kèm. 

- Đẩy mạnh quán triệt cán bộ tại các chốt kiểm dịch cho công nhân (người 

lao động) được qua chốt khi xuất trình bản cam kết của chủ doanh nghiệp và 

UBND xã, phường xác nhận hoặc có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm 

tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày đến/về thị xã); tuyệt đối 

không gây khó khăn như trong thời gian vừa qua. 



Nội dung Công văn này bổ sung Công văn số 51/CV-BCĐ ngày 

01/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã. Trong đó chú ý, 

người và phương tiện đi qua chốt nhưng không dừng, ở lại địa phương trong 

trường hợp nơi lưu trú của công nhân (người lao động) khác xã, phường với nơi 

làm việc. 

Yều cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; chủ doanh nghiệp (người sử 

dụng lao động) trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thị xã (b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
 

 



Phụ lục: Mẫu cam kết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày…..tháng….. năm 2021 
 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

đối với công nhân và người lao động 

 

Họ và tên công nhân (người lao động): ............................................................ 

Đang làm việc tại doanh nghiệp (cơ sở):………………………………………… 

Địa chỉ doanh nghiệp (cơ sở):…………………………………………………… 

Họ và tên chủ hộ gia đình của công nhân (người lao động): ................................ 

Địa chỉ đang ở: ...................................................................................................... 

Điện thoại: .......................................................................................................... 

Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, tôi và gia đình xin cam kết với 
Chính quyền địa phương và chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động) thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi ở/nơi lưu 
trú và nơi làm việc, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu 
cầu của Chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế, trong đó thực 
hiện tốt 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và sinh hoạt riêng theo quy định. 

2. Trong quá trình di chuyển từ nhà đến cơ sở sản xuất và ngược lại, luôn thực 
hiện yêu cầu 5K, không được dừng, ở trong suốt hành trình. 

3. Chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe, không giấu bệnh và thông báo 
ngay cho cán bộ y tế xã (phường) và tổ dân phố, thôn khi có một trong các triệu 
chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt (nhiệt độ trên 37,5°C); ho; khó thở; sổ mũi-đau 
rát họng… 

4. Cá nhân và các thành viên hộ gia đình hàng ngày thực hiện các biện pháp vệ 
sinh phòng bệnh: Đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Giữ nhà 
cửa thông thoáng, vệ sinh trong nhà: lau các đồ dùng vật dụng, bàn ghế, nền 
nhà, tay nắm cửa... bằng các chất khử trùng, chất tẩy rửa thông thường. 

Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu 
mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 
 

Công nhân 

(người lao động) 

Đại diện hộ gia đình 

của công nhân 

(người lao động) 

Chủ doanh nghiệp (người 

sử dụng lao động) 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

UBND xã/phường 

(nơi công nhân/người 

lao động đang ở) 
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