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   Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6 năm  2021 

            

          Kính gửi:  Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

                  

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, 

chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động; hướng dẫn của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tại Công văn số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 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. 

Để tạo điều kiện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có những phương 

án phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh trên địa bàn tỉnh triển 

khai sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 đăng nhập 

tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn (Có hướng dẫn chi tiết gửi kèm theo). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị liên hệ 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động việc làm, số 

điện thoại liên hệ: 02393.859075) để được hướng dẫn ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục ATLĐ, Bộ Lao động-TBXH; 

- Ban QL KKT tỉnh; 

- Giám đốc; các PGĐ sở; 

- Ban BT Website sở; 

- Lưu VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kcnvietnam.vn/


 

 

 

 

 


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2021-06-23T10:33:12+0700


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2021-06-23T10:33:37+0700




