
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:        /UBND-VP 

V/v Hướng dẫn Phòng, chống  

dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký 

túc xá của người lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      

 

    Đình Lập, ngày      tháng  năm 2020 

    

Kính gửi:  

   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

Hiện nay tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và là 

nguy cơ đối với người lao động tại cơ sở lao động sản xuất có người nước ngoài 

đến từ quốc gia có dịch. Để cụ thể hóa các nội dung, biện pháp phòng chống 

dịch tại nơi làm việc và ký túc xá của người lao động, nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho 

người lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại Công văn số 501/CV-BCĐ 

ngày 20/3/2020 về việc Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm 

việc, ký túc xá của người lao động. 

UBND huyện Đình Lập đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Y tế “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động”; đảm bảo các nguồn 

lực  để thực hiện phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc như: (Cung cấp chỗ 

rửa tay với xà phòng hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% 

cồn); sử dụng khẩu trang đúng quy định; duy trì thường xuyên việc khử trùng 

các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc bằng các chất khử khuẩn thông 

thường,…). Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; báo 

cáo kết quả triển khai và gửi Ban chỉ đạo huyện (Qua Trung tâm Y tế, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện). 

2. Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức triển khai 

thực hiện Hướng dẫn; phối hợp với ngành y tế (thông qua Trung tâm Y tế) tổ 

chức triển khai Hướng dẫn cho người làm công tác y tế tại cơ sở lao động, người 

lao động và người sử dụng lao động tại các cơ sở lao động, doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

3. Trung tâm Y tế: Cung cấp nội dung, tài liệu và hỗ trợ triển khai Hướng 

dẫn cho cán bộ làm công tác y tế tại các cơ sở lao động; người lao động tại doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành kiểm tra giám 

sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tạ 

i cơ sở lao động trên địa bàn. 
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Đề nghị các các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị 

trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện,  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi Văn Đông  
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