
 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1238/SLĐTBXH-LĐVL An Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp  

trên địa bàn tỉnh 

 

 

            Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

        

Thực hiện Công văn số 465/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

doanh nghiệp, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phát triển của doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề 

nghị lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

quan tâm thực hiện các nội dung sau:  

1. Yêu cầu người lao động tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao 

ý thức và trách nhiệm vì sức khoẻ cá nhân và cộng đồng, thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.  

2. Thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc 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”, trong đó đặc biệt lưu ý: 

2.1. Về phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động: 

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch và bố trí nguồn lực triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Phổ biến cho công đoàn/tổ chức đại diện và người lao động các nội dung 

người lao động cần thực hiện để phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, 

ký túc xá; 

- Ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử 

lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ. 

- Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19 cũng như có phương án để khắc phục các tồn tại (nếu có). 

2.2. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh:  

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

theo Hướng dẫn tại Phần thứ hai của Quyết định 2194;  
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- Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu có); 

- Việc thực hiện đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 

tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 

1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu 

cầu. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện phòng chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp về Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội và Sở Y Tế trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Y tế và các 

ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp. 

Trường hợp không nghiêm túc thực hiện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần trao đổi thông tin hoặc phát sinh 

vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi về Sở LĐTBXH (Phòng Lao động - 

Việc làm), điện thoại 02963 857 604 để được hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

-  Sở Y tế; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng Lao động - TBXH; 

- Đăng trang web của Sở; 

- Lưu: VT, P.LĐVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Sơn 
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