
UBND TINH B1NH DU'CNG 
S1 KE HOACH vA DAU TU 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S& cJ7 /SKHDTDKKD 
V/v trin khai và báo cáo viêc thành lip, 
hoat dng To An toàn Covid trong doanh 
nghip ngoài khu, cim cong nghip 

BInh Dztong, ngày  O7  thángnám 2021 

,
A - Krnh girl: Uy ban than dan cac huyçn, th xa, thanh pho 

Th%rc hin Chi thj So 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 cüa Chü tjch Uy ban nhãn 
dan tinh BInh Di.rang ye vic nâng cao hiu qua hot dng cUa TO phông chOng 
Covid trong san xuât, kinh doanh (TO An toàn Covid) trong cong tác giám sat djch ti 
doanh nghip; Sâ Ké hoach và Dâu tu dé nghj Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, 
thành phô yeu cau tat cá doanh nghip ngoài khu, cm cong nghip trên dja bàn thirc 
hin mOt  so cOng tác phông chOng djch nhu sau: 

1. Mi doanh nghip phai thãnh 1p TO An toàn Covid theo huâng dn cüa 
ph lic dInh kern, dam bão 100% các doanh nghip cO sir giám sat cUa TO An toàn 
Covid tnrâc ngày 10/07/2021. 

2. Hang ngày, các doanh ng1iip Co Báo cáo vic thành lap, kt qua hoat dng 
cüa các TO An toãn Covid và tInh hInh phOng, chông djch cUa timg doanh nghip 
bang ma QR code hoc &rông dn trong phii 1ic dInh kern gui v TiJy ban nhân dan 
các huyn, thj xä, thành phO. 

Uy ban rihãn dan các huyn, thj xa, thành phO tOng hcip báo cáo cüa các doanh 
nghiêp va gCri v Si K hoach va Dau tu trithc 15 gur 30 phüt hang ngày qua dja chi 
email dkkd.38237 l8@gmail.com. 

Trong qua trInh thirc hin nu có kho khän, vi.rong mc, d ngh Uy ban nhân 
dan cp huyn lien h Sâ K hoch và Dau tu qua ông Nguyn QuOc BInh (din thoai 
hoc Zalo sO 0392.576.847) d, trao d6i, phOi hcrp th?c hin tOt nhim vi Chü tjch TiJy 
ban nhân dan tinh d giao. 

(DInh kern các phy lyc. 0) Hwáng dn clng c và thành 4p T An toàn Covid 
tgi doanh nghip, (ii) Quyet djnh thành 1p To An toàn Covid, ('iii) Htthng dan báo 
cáo). 

Noi nhçIn: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (b/c); 
- BCD phong chong dich  benh Covid-19 ttnh (b/c); 
- Ban Giám dc; 
- Các phông thuc Si (pMi hcip); 
- Website Si; 
- Luu: VT, DKKD (ThD)— 
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SO Phuluci 
Hiróng dn cüng c va thành 1p T An toàn Covid ti doanh nghip 

TU / (Kern theo van ban SO /SKHDT-DKKD ngàyOj //2O2J 
cza S& Ké hoqch và Dáu tu) 

I. Muc dIch: Mc dIch cUa T An toàn Coyid là giám sat và phông, chng 
COVID- 19 chü dng ti trng phán xu&ng/dây chuyên san xuâtltô san xuâtivj trI lam 
vic cüa các nhà may, cong ty, xi nghip, c sâ san xuât, doanh nghip. 

T An toàn Covid do giám déic/chü si'r dung lao dng cüa nhà may, cong ty, xi 
nghip, cci sâ san xuât, doanh nghip quyêt dnh thành lip. 

II. Thành phn: Mi phan xu&ngldây chuyn san xuAtlth san xutIvj trI lam 
vic can thành 1p It nhât 01 To An toàn Covid hoat dng kiêrn nhim. Tru?ing hcrp to 
san xuât Co dông nguii lao dng thI có the thành 1p nhiêu To An toàn Covid. Môi to 
tr 2-3 nguii, thành phãn nên gôm lãnh dao  các toIdtiInhóm; dai  din cong doàn, các 
cong nhân, ngri lao dng trrc tiêp lam vic tai  ncii san xuât, Co tinh than trách 
nhiêm cao, guong mâu, Co uy tin hoc nhUng nguii là an toàn v sinh viên t?i  co s. 
Tot nhât mi to phij trách khoãng 50 cong nhân. 

III. Nhim vu: Hang ngày, T An toàn Covid thirc hin các nhim viii sau: 

1. Tuyên truyn, nhc nh&, kim tra, giám sat vic thrc hin các bin pháp 
phOng chng djch cUa cong nhãn theo quy djnh tai  noi lam vic, san xuât. 

2. Thrc hin vic theo dOi sCrc khOe du gii, trong gRc lam vic cüa cong 
nhân. 

3. Giám sat, phat hin và báo cáo ngay cho Lành dao  doanh nghip và co quan 
y tê khi phát hin các truang hqp cOng nhan nghi ng bj mc bnh phat hin duqc lüc 
dâu gRi lam vic hoc trong lüc dang san xuât: sOt, ho, dau h9ng, hi chüng cüm; 
biêu hin viêm dumg ho hap dê to chirc cách ly và lay mu bnh phâm kjp thyi. To 
An toàn Covid duçyc yêu câu ngix?i lao dng tm drng lam vic, thuc hin ngay cac 
bin phap each ly, khai báo y tê khi phat hin ngu&i có dâu hiu nghi ngc mac bnh. 

4. H trçl co quan ch(rc nang truy vt các trithng hclp Fl, F2 và các hot dng 
phông chong djch trong truông hcip trong doanh nghip xuât hin ca bnh Covid-19. 

5. Thrc hin các nhim vi phong ch6ng djch phU hqp khác do Lãnh dao 
doanh nghip phãn cong. 

T6 An toàn Covid nên thành 1p nhóm Zalo cUa các thành viên va cong nhân 
trong nhóm phi trách dé tin lien h, trao dM, báo cao hang ngày. 

IV. Phông tránh Lay nhim cho T An toàn Covid: 
Trong qua trinh lam nhirn vii, các thành viên T6 An toàn Covid phài luôn 

tuân thU cac bin pháp phông, chông djch theo quy djnh ti noi san xuâtInci lam vic 
dê dam bão an toàn phOng tránh lay nhim./. 



Phu luc 2 
Quyt djnh thành Ip T An toàn Covid ti doanh nghiêp 

(Kern theo van ban sô c 3/SKI-ID T-DKKD ngày  ()3  /-/2O21 
cia S& Ké hoach và Dáu tzr) 

TEN DOANH NGHIEP CQNG HOA XA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Ty do - Hnh phitc 

So:  

   

, ngày ... ththng ... nám ......... 
MAU THAM KHAO 

CHIJ SO HOU/ NG1Xfl DAI DIN THEO PHAP LUT 

Càn th tInh hInh djch bnh Covid-19 trên dia bàn tinh Blnh Dwoig, 
- Can cz tInh hInh thzrc tê doanh nghip, 
- Can c& Chi thj so 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 cza hz tjc/i UBND tinh BInh 
Throng ye vic ndng cao hiu qua hoqt dong cüa TO phc3ng chOng C'ovid trong san 
xuát, kinh doanh 'TO An toàn Covid) trong cOng tác giám sat dich tgi doanh 
nghip. 

QUYET D!NH 

V vic thành lap (hoãc kiên toàn) các T An toàn Covid 

1. Thành 1p (hoc kin toàn) T An toàn Covid ti (Ten cong ty) 
2. Thành viên cita to bao gôm các Ca nhãn sau: 

STT Hç ten S6 din thoi To truOng 
(danh dan x) 

Ghi chit 

3. T An toàn Covid có trách thim trin khai thirc hin các bin pháp phông, 
chông Covid theo quy djnh ti ph%1 1iic Huóng dk citng cô và thành 1p To An toàn 
Covid ti doanh nghip (gCri kern). Nhim vii các thành viên do TO tnthng phân 
cong. 

4. Ban Giám dôc, Truâng cac b phn có lien quan, các ông (bà) có ten ti 
Diêu 2 có lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay, kê tir ngày k./. 

NoinhIn: 

- UBND x/ phtthng/ thj trn nai DN dt trii sâ; 
- Nhi.r diu 3; 
-LuuVT. 

CHU sO HULl! 
NGU1I DAI DIN THEO PHAP 

LIJAT CUA DOANH NGHIP 
(K35 và ghi hQ ten) 
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Phuluc3 
Hu*ng dn báo cáo 

tInh hlnh Thành 1p  T An toàn Covid trong các doanh nghip 
(Kern theo van ban sô3/SKHDT-DKKD ngày ]//2O21 

czaSóKê hoach và Dáu tir,) 

Blthc 1: Truy cp vào H thng Zalo hoc các üng dmg khác d quét mA QR code 
d vao biu mu báo cáo (hoc truy cp duông link trirc tip). 

1ir&c 2: Quet mA QR code ben duói theo dung dja bàn ma cong ty dang hot dng. 

iró'c 3: Khai báo d.y dü và chInh xác các thông tin yêu cu trong biu mu. 

Thành ph6 Thu 
Dâu Môt 

Thành ph 
Thun An 

https://bitly.com.vnl9bczsi  

https://bitly.com.vnlfbypnr  
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Thành ph Di 
An https://bitly.com.vnlpavmtq  
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4 Thj xä Tan Uyên https://bitly.com.vnlrxupri  
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5 Thj xà Bn Cat https://bitly.com.vnlf3cklp  
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6 Huyn Bc Tan 
Uyên 

https:/fbitly.com.vnlcqlzxu 
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7 Huyn Bàu Bang https://bitly.com.vn1vd9d0d  
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8 Huyn Phü Giáo https :/fbitly.com.vn/qstiql  
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9 HuynDu 
Tiêng https:/fbitly.com.vnlnu8kxg 
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