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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 

 Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất về thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID – 19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
 ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn Phòng, chống và 
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 
người lao động”;

Căn cứ Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-
19 tại cơ sở lao động;

Căn cứ  Công văn số 450/BCĐ-PCD ngày 13/02/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất về thực hiện các biện pháp 
Phòng chống dịch COVID – 19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu 
công nghiệp trên địa bàn thành phố, gồm các ông bà có tên sau:

Trưởng đoàn: Ông Trương Mạnh Long, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố.

Phó Trưởng đoàn: Ông Vũ Nam Hải, Trưởng phòng Kinh tế thành phố;
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Các thành viên:
1. Ông Trương Văn Lừng – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội thành phố;
2. Bà Nguyễn Thị Toan – Phó Trưởng phòng Y tế;
3. Ông Nguyễn Bách Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an 

thành phố;
4. Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Đài Phát thanh thành phố;
5. Bà Vũ Thị Mai Hương – Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố;
6. Ông Trần Văn Chuyền – Viên chức Đội Kiểm tra quy tắc Quản lý đô thị;
* Mời các đồng chí có tên sau tham gia Đoàn Kiểm tra:
1. Ông Nguyễn Trường Thắng – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố;
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra:
Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát 

việc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trong việc thực 
hiện Hướng dẫn Phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Bệnh 
COVID-19 tại nơi làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-
BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 và 
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở lao động.

Trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, không đảm bảo phòng chống dịch 
COVID-19, lập biên bản đình chỉ, báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh xử lý, 
đóng cửa theo quy định. Thời gian kiểm tra từ ngày 17/02/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Thủ trưởng các 
phòng, ban, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã và các ông bà 
có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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