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SỐT'1 -CV/BCĐ 
V/v phát huy vai trò trung tâm, chủ thể, 

chia sẻ nguồn lực của doanh nghiệp trong 
công tác phòng, chong dịch COV1D-19

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

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, dự báo trong thời gian tới số ca 
mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Trong điều kiện còn nhiều khó 
khăn, với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể, chia sẻ khó khăn, chia sẻ 
nguồn lực với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động triển 
khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó,

1. Người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh chủ động và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh gắn 
với an toàn phòng, chống COVID-19 tại đơn vị.

- Thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
và phục hồi sản xuất, kinh doanh; phân công nhiệm vụ chi tiết các thành viên Ban 
Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh và an toàn 
phòng, chống dịch tại đơn vị, “an toàn thì sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Thành 
lập Tổ an toàn COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để hướng dẫn, giám 
sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; xét nghiệm sàng lọc; hỗ trợ 
thực hiện công tác truy vết khi phát sinh ca nhiễm, nghi nghiễm tại cơ sở sản xuất.

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và 
phương án xử trí khi có trường hợp mắc c o  VID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
theo Công văn số 5522/BYT-MT, ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế. Định kỳ tổ chức 
diễn tập các phương án phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh; xếp loại nhóm nguy cơ (rất ít nguy cơ, nguy cơ lây nhiễm thấp, nguy 
cơ lây nhiễm trung bình, nguy cơ lây nhiễm cao, nguy cơ lây nhiễm rất cao), gắn 
với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch coV ID -19 và trong trường hợp cần 
thiết yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian khắc phục những tồn tại để giảm 
thiểu nguy cơ.
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3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện việc xét nghiệm 
sàng lọc cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Công văn số 
9472/BYT-MT, ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế và hướng dẫn của cơ quan chức 
năng. Thiết lập phòng cách ly tạm thời để cách ly ngay các trường hợp nhiễm, nghi 
nghiễm; chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để xử trí kịp thời.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trang thiết bị xét nghiệm RT-PCR, 
chủ động phối họp với Sở Y tế hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục trình cơ quan có 
thẩm quyền công nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR, để thực hiện xét nghiệm 
khẳng định trường hợp nhiễm COVID-19.

4. Đe chia sẻ khó khăn với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các doanh nghiệp căn cứ điều kiện, 
nguồn lực của doanh nghiệp để đăng ký, thành lập các cơ sở cách ly tập trung để 
cách ly F l, gắn với thực hiện an sinh xã hội, chăm lo lương thực, thực phẩm cho 
người lao động trong thời gian thực hiện cách ly tập trung.

Mỗi doanh nghiệp chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở điều trị 
cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian người lao động của doanh nghiệp nhiễm 
COVID-19 đang điều trị tại địa phương; đồng thời, chủ động, phối hợp, ủng hộ 
kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y 
tế trong việc thành lập, vận hành Trạm Y tế tạm thời để điều trị F0 thể nhẹ, không 
chịu chứng đối với người lao động của doanh nghiệp.

Xin báo đến các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhân:
- Như kính gởi,
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh,
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

các huyện, thị xã, thành phố,
- Sở Công Thưcmg,
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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