
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát nghiêm ngặt  

công nhân, người lao động  

qua chốt kiểm dịch y tế 

 

 
 
 

Kính gửi:  

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

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

 

 Hiện nay, xuất hiện tình trạng một số công nhân, người lao động đang làm 
việc tại các công ty doanh nghiệp cho người khác mượn Bản cam kết hoặc kê 
khai không đúng theo quy định để qua các chốt kiểm dịch y tế. Mặt khác, chủ 
một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiếu trách nhiệm trong việc ký, 
giám sát bản cảm kết của công nhân… đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng trong 
công tác quy định phòng, chống dịch COVID-19, đây là một nguy cơ rất cao dễ 
lây lan dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Để khắc phục tình trạng trên; Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

 1. Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc cấp bản cảm kết cho từng 
công nhân, người lao động; Khẩn trương rà soát các bản cam kết đã cấp, kịp thời 
báo cáo các trường hợp kê khai, sử dụng không đúng để xử lý theo quy định của 
pháp luật; tăng cường quán triệt công nhân, người lao động tuyệt đối không cho 
người khác mượn Bản cam kết, nghiêm túc thực hiện đúng nội dung đã cam kết 
và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật. 

 - Lập danh sách công nhân, người lao động (họ tên, địa chỉ lưu trú (ghi rõ 
thôn/khu phố, xã/phường đang lưu trú…) gửi về UBND xã/phường nơi công 
nhân đang lưu trú để đối chiếu, kiểm tra tại các chốt kiểm tra y tế.  

 - Tuyên truyền trên bảng thông tin, quán triệt cho toàn thể công nhân, 
người lao động biết quy định của pháp luật có liên quan trong công tác phòng 
chống dịch, đối với hành vi cho mượn Bản cam kết để qua chốt có thể bị xử lý 
theo Nghị định 117/2020/NP-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định, nếu 
gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị khởi tố theo qui định pháp luật. Đồng thời, 
chủ doanh nghiệp, người cấp bản cam kết sẽ liên đới chịu trách nhiệm. 

 2. Chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ các xã, phường 

KHẨN 



Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua 
chốt kiểm dịch y tế; thường xuyên cập nhật danh sách công nhân, người lao 
động ở địa phương tại các chốt để đối chiếu, kiểm tra; tuyệt đối không cho qua 
chốt đối với người và phương tiện khi chưa đảm bảo các điền kiện theo quy 
định; kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi gian dối trong sử dụng các giấy 
tờ liên quan để qua chốt, chỉ đạo lực lượng chức năng tham mưu xử lý nghiêm 
theo đúng quy định pháp luật. 

3. Yều cầu Công an thị xã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Phường nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. 

 Yêu cầu Thủ trương các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

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

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Văn Chung 
 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-09T14:36:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Đinh<dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-09T14:58:55+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-09T16:01:09+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-09T16:01:13+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-09T16:05:31+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




