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         Kính gửi:  

 

 

 

Các Công ty, Doanh nghiệp, các Cơ sở SXKD trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 926/LĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 15/6/2021 của 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về việc sử dụng công cụ tự đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Hiện nay Cục An toàn lao động và Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã xây dựng bộ công cụ giúp doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, nơi tập trung đông lao động tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn (có hướng dẫn sử dụng gửi kèm) để 

doanh nghiệp, cơ sở dễ dàng tự đánh giá và quản lý việc tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19, từ đó có những phương án phòng, chống dịch Covid-19 

kịp thời, hiệu quả. 

Công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho phép doanh 

nghiệp, cơ sở lao động đánh giá chung, tự đánh giá việc thực hiện của người sử 

dụng lao động, việc thực hiện của cán bộ y tế, cán bộ an toàn - vệ sinh lao động 

và người lao động trên cơ sở hướng dẫn của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Để sử dụng công cụ hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 

UBND thành phố đề nghị: 

- Các Công ty; doanh nghiệp, Cơ sở SXKD, Kinh doanh Dịch vụ trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn sử dụng công cụ tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn để 

thực hiện việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (có hướng dẫn doanh 

nghiệp sử dụng - Phụ lục số 03 kèm theo). 

- Phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên cập nhật dữ liệu trên bộ 

công cụ việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm của doanh nghiệp mình trên cơ sở 

đó triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện tốt 

mục tiêu vừa chống dịch an toàn, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời 

để các cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Thành phố 

theo dõi tổng hợp;  

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đề nghị các đơn vị quan tâm triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Hiệp hội các DN tỉnh;  

- Trang TT Điện tử thành phố; 

- Phòng LĐTB&XH TPLS; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nông Bích Diệp 

http://kcnvietnam.vn/
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