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V/v sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

          Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế, Sở Công thương; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 của Cục An toàn 

lao động 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. 

Theo đó, Cục An toàn lao động và Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội (LĐTB&XH) 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. Công cụ 

đồng thời giúp các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận ngay được kết quả thực 

hiện của doanh nghiệp, có thể cập nhập, thông báo cho doanh nghiệp kết quả 

kiểm tra đánh giá việc thực hiện của doanh nghiệp và giảm việc báo cáo định kỳ, 

đột xuất...  

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

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị: 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các 

sở, ngành liên quan khai thác, sử dụng các tính năng quản lý việc đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm Covid-19 của các doanh nghiệp tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn  

(có tài khoản phân quyền - phụ lục số 01 và hướng dẫn sử dụng - phụ lục số 02 

kèm theo).  

2. Sở Y tế, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố: 

http://kcnvietnam.vn/
http://kcnvietnam.vn/


- Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý 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 các Tổ/đoàn kiểm tra, cán bộ chuyên môn thường xuyên theo 

dõi trên phần mềm việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các doanh nghiệp 

trên địa bàn; 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. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị 

liên hệ trao đổi với phòng Lao động Việc làm - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở (điện 

thoại 02053.876682, 0949.275.637 - bà Hoàng Thị Lê) để phối hợp, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế, Sở Công thương,  

  UBND các huyện, TP (để p/h chỉ đạo); 

- Sở Thông tin truyền thông (để biết); 

- Lãnh đạo sở; 

- Phòng LĐTB&XH-DT các huyện,  

  Phòng LĐTB&XH TPLS (để đôn đốc t/h); 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 

 

http://kcnvietnam.vn/
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