
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẬU LỘC 

 
Số:        /UBND-VP 

V/v triển khai test nhanh kháng 

nguyên tầm soát dịch bệnh Covid-19 

trong các Nhà máy, Công ty, Doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hậu Lộc, ngày        tháng  12 năm 2021 

   Kính gửi:  

-Giám đốc các Nhà máy, Công ty;  

-Doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

 Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền 

từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, từ ngày 07/12/2021 đến 

8/12/2021 qua test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR của CDC tỉnh đã 

ghi nhận trên 40 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Trường THPT Hậu Lộc 4 

và Công ty may Huy Linh trên địa bàn xã Đa Lộc. 

 Để thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cộng 

đồng cũng như trong các Nhà máy, Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện, 

Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Giám đốc các Nhà máy, Công ty, Doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến 

với cán bộ, công nhân, người lao động về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và các 

biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2, biện pháp phòng ngừa, khả năng 

khống chế dịch bệnh để cán bộ, công nhân, người lao động không hoang mang 

nhưng cũng không được chủ quan, lơi là trong công tác phòng, chống dịch. 

 2. Yêu cầu Giám đốc các Nhà máy, Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện chủ động tổ chức test nhanh kháng nguyên tầm soát cho 100% cán bộ, 

công nhân, người lao động của đơn vị mình xong trước 11/12/2021. Báo cáo kết 

quả test nhanh kháng nguyên về Chủ tịch UBND huyện qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện ngay sau khi kết thúc test nhanh tầm soát Covid-19. 

 3. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện sẽ xử lý nghiêm khắc các Nhà 

máy, Công ty, Doanh nghiệp có biểu hiện chủ quan, lơi là, mất cảnh giác, buông 

lỏng quản lý, không trung thực trong quá trình thực thi công vụ phòng chống đại 

dịch Covid và không tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 cho cán bộ, công 

nhân, người lao động theo quy định. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Giám đốc các Nhà máy, Công ty, Doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 
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trên, trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên (th/h); 

- TTr HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Chủ tịch LĐLĐ huyện (phối hợp TH); 

- Lưu VT, VP.                                                                                                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà  
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