
 
 

BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BYT-MT  
V/v phòng chống dịch COVID-19 tại 

cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. 

Hà Nội, ngày        tháng  8  năm 2021  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành các văn bản phòng, chống dịch tại cơ 

sở lao động sản xuất kinh doanh gồm: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định 

số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế. Các hướng dẫn tại các Quyết định 

trên có quy định “Trên cơ sở hướng dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn, chính quyền các cấp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 

xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và đảm bảo 

an toàn sản xuất”. 

Trong thời gian qua, căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế 

địa phương, một số tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả 

như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch vừa 

đảm bảo sản xuất như hình thức sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường hai 

điểm đến”. Tuy nhiên tại một số địa phương việc áp dụng mô hình phòng, chống 

dịch tương tự chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan 

khác nhau. 

Để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 

(sau đây gọi là đơn vị) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm 

bảo sản xuất kinh doanh; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

1. Căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt dựa 

trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế 

hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. 

2. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và/hoặc 

các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các 

đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh 

và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, 

chống dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị 

chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp 

xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 
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4. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong 

vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại các Công văn số 5753/BYT-MT ngày 

19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế đảm bảo 

không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa. 

5. Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và 

định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người 

lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi 

đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có 

ca mắc COVID-19;  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Bộ Công Thương (để p/h); 

- Phòng TMCN Việt Nam; 

- ĐSQ Nhật Bản tại VN; 

- Vụ CN, KGVX (VPCP); 

- Cục Công nghiệp (Bộ CT); 

- Các Hiệp hội Bông Sợi VN, HH DN Nhật Bản tại VN; 

- Cục YTDP, Vụ TTKT, VP Bộ; 

- Lưu: VT, MT. 
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Đỗ Xuân Tuyên 
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