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PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC 

COVID-19 TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá 

cho người lao động”; 

Căn cứ Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại 

CSSXKD, khu CN; 

Căn cứ Văn bản 1116/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam 

về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

 

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ, MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

I. Đánh giá nguy cơ 

Tình hình dịch COVID 19 diễn ra rất phức tạp đang lây lan tại một số địa 

phương và một số khu công nghiệp (CCN) trên cả nước, xuất hiện nhiều biến thể 

mới của virut, khả năng lây lan nhanh. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 03 cụm 

công nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động đang làm việc trong các CCN tính 

đến thời điểm này là khoảng 2.250 lao động, trong đó có cả các lao động ngoại tỉnh 

và lao động ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Do đó đánh giá mức độ nguy cơ xuất hiện 

dịch bệnh tại các CCN trên địa bàn thành phố ở mức cao. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

- Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-19, 

khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lây lan 

trong các CCN, điều trị hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. 

- Hạn chế và giảm thiểu tối đa tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường 

của các doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tình huống 01: xuất hiện người lao động tại 01 doanh nghiệp dương tính với 

COVID-19: Truy vết thần tốc, đóng cửa nhà máy nơi có ca dương tính, khoanh vùng, 

cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch trong doanh nghiệp nhằm hạn chế lây lan ra 

cộng đồng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả. 

- Tình huống 02: có từ 02 doanh nghiệp có người lao động mắc COVID-19 

trở lên: Đáp ứng nhanh, đóng cửa CCN, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời triệt để 
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các ca bệnh, ổ dịch trong CCN nhằm nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng; tăng cường 

giám sát, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả. 

III. Yêu cầu 

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát 

trong cộng đồng. 

- 100% các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 và các trường hợp thuộc diện 

giám sát COVID-19 phải được xét nghiệm theo quy định (người từ vùng dịch, người 

tiếp xúc với người mắc COVID-19…) 

- 100% các trường hợp nguy cơ cao khác được giám sát y tế theo đúng quy định. 

- 100% các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày về lưu trú tại địa 

bàn thành phố được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày hoàn thành cách ly tập trung. 

- Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất đáp ứng kịp 

thời công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: dự phòng, cách ly, 

điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu 

tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Thực hiện đầy đủ theo 5 chiến lược phòng, 

chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế: ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ động phát 

hiện sớm (giám sát chủ động, giám sát phát hiện sớm thông qua xét nghiệm), truy 

vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng khẩn trương, điều trị hiệu quả. 

 

PHẦN II:  PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 

NHIỄM COVID 19 TẠI DOANH NGHIỆP 
 

a/ Tình huống 01: xuất hiện người lao động tại 01 doanh nghiệp dương 

tính với COVID-19 

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra  

- Thường xuyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố để 

chỉ đạo triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình 

thực tế. 

-Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm xác minh thông tin chính xác về đối tượng 

nghi ngờ mắc COVID-19, Chủ tịch UBND xã/phường (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

hoặc địa điểm thực hiện dự án) cử bộ phận chuyên môn xuống hiện trường phối hợp 

với phòng Kinh tế, Công an thành phố, phòng Y tế để triển khai công tác:  

+Yêu cầu doanh nghiệp ngay lập tức tạm dừng hoạt động và toàn bộ người 

lao động phải được cách ly ngay tại chỗ; phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng 

cách ly y tế tạm thời; khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp; cung cấp 

danh sách người lao động tại doanh nghiệp (họ và tên, phòng/ban/phân xưởng làm 

việc, địa chỉ lưu trú, địa phương lưu trú, số điện thoại). 

+Tổ chức truy vết, lập danh sách F1, F2, F3 thông qua quản lý ca làm việc, 

camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc,.... Xác định 

toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng, tiếp xúc gần với người bệnh là 

đối tượng F1, toàn bộ người lao động khác trong doanh nghiệp là đối tượng F2. 

Thông báo ngay cho các địa phương liên quan trong và ngoài tỉnh để kịp thời truy 

vết, cách ly các đối tượng F1, F2 đúng quy định. 

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại tất cả các tuyến. 
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng phù hợp, cách ly y tế, sàng 

lọc, điều trị, tập huấn chuyên môn trên toàn hệ thống, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.  

2. Công tác giám sát 

- Thu dung, cách ly: phòng Y tế thành phố chủ động phối hợp với cơ quan 

chuyên môn của Sở Y tế thực hiện: 

+ Đối với ca nhiễm, nghị nhiễm COVID-19 (F0): Lập tức chuyển đến cơ sở 

khám, chữa bệnh được phép thu dung, điều trị theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 quốc gia hoặc cấp thành tỉnh. Trong khi chờ chuyển đi, cần 

cách ly tạm thời ca bệnh tại khu vực riêng đã được bố trí ở nơi làm việc, thực hiện 

các biện pháp phòng hộ để tránh lây nhiễm cho người lao động khác. 

+ Đối với người tiếp xúc vòng 1 (F1): Lập tức chuyển cách ly y tế tập trung 

tại cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung do BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 

Quốc gia hoặc cấp tỉnh quy định; Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trong vòng 24h kể 

từ thời điểm cách ly. 

+ Đối với người tiếp xúc vòng 2 (F2): Yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu 

trú, không được đến doanh nghiệp để làm việc; khai báo y tế với chính quyền địa 

phương để được hướng dẫn và theo dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm 

của người tiếp xúc vòng 1.  

+ Đối với người tiếp xúc vòng 3 (F3): Tự kiểm tra tình trạng sức khỏe và cập 

nhật thông tin hàng ngày về các F liên quan 

- Xử lý ổ dịch:  

+ UBND xã/phường(nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm thực hiện dự 

án): Tổ chức phong tỏa, giám sát đối với doanh nghiệp theo thẩm quyền. 

+ Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại doanh 

nghiệp theo quy định. 

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định địa điểm cách ly tập trung ngay tại trụ 

sở doanh nghiệp (nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết) hoặc các địa điểm cách ly 

tập trung khác trong địa bàn thành phố. Trường hợp đưa người lao động đi cách ly 

tại địa điểm khác cách ly tập trung khác trong địa bàn thành phố, hoặc các huyện, 

thị xã trong tỉnh thì phải có xe chuyên dụng và tiến hành các biện pháp y tế đúng 

theo quy định, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, lây lan ra cộng đồng. 

3. Công tác xét nghiệm 

- Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc xét 

nghiệm thần tốc cho toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp, người tiếp xúc và 

thân nhân của người lao động. 

- Xét nghiệm xác xuất cho toàn bộ công nhân viên tại một số doanh nghiệp 

lân cận để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời. 

- Rà soát, củng cố phòng xét nghiệm tại các đơn vị để kịp thời đề xuất bổ sung 

thêm trang thiết bị để đảm bảo nhu cầu xét nghiệm diện rộng. 

- Triển khai thực hiện xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật và các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định COVID-19, huy động hỗ trợ 

xét nghiệm từ các đơn vị để chẩn đoán tác nhân gây bệnh. 

4. Công tác truyền thông 

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh 

thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), cung cấp thông 

tin cho các đơn vị thông tấn báo chí, cộng đồng. 
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- Khuyến cáo các doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Bộ y tế, 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Cung cấp các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo 

phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. In băng rôn, tấm Pano, 

cấp phát áp phích tới tất cả các doanh nghiệp trong CCN và các hộ dân xung quanh 

CCN… 

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh nhằm ngăn chặn kịp thời 

các thông tin phóng đại, sai sự thật, không chính xác về tình hình dịch gây hoang 

mang trong cộng đồng. 

- Nâng cao ý thức, tinh thần thái độ, trách nhiệm công vụ trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành; xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định. 

5. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly 

- Chính quyền và các cơ quan chức năng các cấp triển khai các biện pháp bảo 

đảm an ninh, an toàn, trật tự cho công nhân lao động trong vùng cách ly;  

- Đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ trong vùng cách ly. 

6. Công tác đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly 

Chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về an 

sinh xã hội cho người dân trong vùng cách ly, bao gồm: 

- Đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Đảm bảo nhân lực, phương tiện cho hoạt động chăm sóc, điều trị, cấp cứu 

người bệnh, giám sát phòng chống lây nhiễm trong vùng cách ly. 

- Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người lao động 

trong vùng cách ly. 

7. Công tác hậu cần 

- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh diễn ra trong các CCN và trên địa bàn thành 

phố, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các 

biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng; phòng, 

chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại 

chỗ; nhân lực tại chỗ. Thực hiện đầy đủ theo 5 chiến lược phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ Y tế: ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ động phát hiện sớm 

(giám sát chủ động, giám sát phát hiện sớm thông qua xét nghiệm), truy vết thần tốc, 

cách ly và khoanh vùng khẩn trương, điều trị hiệu quả. 

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng, chủng loại các trang thiết bị, máy móc, vật 

tư, hóa chất, nhiên liệu, xe cứu thương, phương tiện sửa chữa…phục vụ cho công tác 

chống dịch, đặc biệt là đảm bảo cho việc xét nghiệm nhanh, số lượng lớn. 

- Khảo sát, xây dựng phương án đảm bảo ANTT vòng ngoài khu vực cách ly, 

tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ vào trong vùng cách ly và người trong 

vùng cách ly trốn ra ngoài. 

- Ban chỉ đạo các cấp đảm bảo hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ chống 

dịch bao gồm: nơi ở, các bữa ăn, phương tiện sinh hoạt ăn ở, sinh hoạt hàng ngày... 
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b/ Tình huống số 2: có từ 02 doanh nghiệp có người lao động mắc COVID-

19 trở lên 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp, công tác kiểm soát 

phòng, chống dịch COVID-19 ở tình huống số 1, đồng thời: 

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp ở tình huống 1, đồng thời: 

- UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với tình 

trạng khẩn cấp theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Nâng mức cảnh báo cộng đồng cao nhất, đóng cửa toàn bộ cụm công nghiệp 

nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh. 

- UBND các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ 

đạo của cấp trên, triển khai nghiêm các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên 

tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. 

- Huy động toàn dân, kêu gọi sự giúp đỡ từ Tỉnh, các tổ chức khác, giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. 

2. Công tác giám sát 

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, dự phòng như tình huống 01, đồng 

thời bổ sung các hoạt động sau: 

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. Thực hiện việc lấy 

mẫu xét nghiệm diện rộng tại ổ dịch mới. 

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế, huy động tối 

đa lực lượng nhân viên y tế, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch. 

- Thần tốc truy vết, thần tốc xét nghiệm và triệt để cách ly. 

- Thực hiện việc hạn chế xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu đối với người, hành 

lý, hàng hóa theo quy định. 

- Tiếp tục tăng cường, tối ưu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác giám sát, điều tra, truy vết, khai báo y tế. 

3. Công tác xét nghiệm 

- Huy động tối đa nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, sinh 

phẩm…), huy động tối đa hệ thống y tế tư nhân và cơ quan thuộc các lĩnh vực khác, 

cơ quan trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm 

các trường hợp nguy cơ tại các ổ dịch, khu vực cách ly, phong tỏa. 

- Xét nghiệm 100% cho người lao động và thân nhân của người lao động tại 

tất cả các doanh nghiệp trong CCN. Kêu gọi sự hỗ trợ nguồn lực cho công tác xét 

nghiệm của cơ quan cấp trên và các địa phương khác. 

4. Công tác điều trị 

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh 

nhân như tình huống 01, đồng thời: 

- Kêu gọi và tận dụng tối đa sự hỗ trợ về nguồn lực của tỉnh và trung ương, 

các địa phương khác trên toàn tỉnh và cả nước cho công tác điều trị, đặc biệt là các 

trường hợp bệnh nặng, nhiều bệnh nền, bệnh nhi, phụ nữ có thai. 

- Thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo 

tại các sơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra 

dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm; xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc 

bệnh nhân và những người liên quan khác không để bị lây nhiễm. 
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5. Công tác truyền thông 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt vào giờ cao 

điểm, trong các chương trình được người dân quan tâm, trên các trang mạng xã hội, 

các ứng dụng truyền thông, tin nhắn điện thoại tạo cơ hội tiếp cận cao nhất cho người 

dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống 

- Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc của 

Ban chỉ đạo tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người 

dân tại các khu vực có tình trạng khẩn cấp. 

6. Công tác hậu cần 

- Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể…phối 

hợp với UBND các cấp khẩn trưởng tập trung phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu về kinh phí, thuốc hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm nhằm hạn 

chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số người tử vong, người mắc. 

- Triển khai phương án huy động nguồn lực, vật lực cho các đơn vị điều trị, 

tăng cường công tác tổ chức, vận hành các bệnh viện dã chiến. Đảm bảo việc thu 

dung, cách ly, điều trị người bệnh để xử lý ổ dịch và điều trị bệnh nhân theo phương 

châm 4 tại chỗ. 

7. Công tác đảm bảo an toàn, anh ninh trật tự, an ninh xã hội trong vùng 

cách ly như tình huống 01 

 

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố 

- Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, chỉ đạo 

của Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND tỉnh, Sở y tế và các ngành liên quan. 

- Theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất UBND thành phố 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, Công an thành phố và các đơn vị liên quan 

trong việc hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19 tại các doanh nghiệp trong CCN trên địa bàn thành phố. Chịu trách 

nhiệm báo cáo trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 

bệnh của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh tại các CCN. 

- Yêu cầu doanh nghiệp ngay lập tức tạm dừng hoạt động; Hướng dẫn doanh 

nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời; khử 

khuẩn, vệ sinh với môi trường tại doanh nghiệp; cung cấp danh sách người lao động 

tại doanh nghiệp (họ và tên, phòng/ban/phân xưởng làm việc, địa chỉ lưu trú, địa 

phương lưu trú, số điện thoại). 

- Phối hợp với Công an thành phố, phòng Y tế, chính quyền địa phương các 

cấp tổ chức truy vết, lập danh sách F1, F2, F3. Thông báo ngay cho các địa phương 

liên quan trong và ngoài thành phố để kịp thời truy vết, cách ly các đối tượng F1, F2 

đúng quy định; gửi thông báo danh sách F1, F2, F3 cho các doanh nghiệp trong các 

CCN biết, chủ động rà soát người có tiếp xúc là người lao động thuộc doanh nghiệp 

để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 
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3. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Công an thành phố, phòng Kinh tế, UBND xã/phường, thường 

xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh trong CCN về UBND thành 

phố, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố trước 17 giờ 

hằng ngày. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở Y tế, CDC của các tỉnh, Trung 

tâm y tế thành phố nắm bắt thông tin các ca bệnh, cập nhật thông tin, văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế 

kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

thành phố phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các CCN.  

- Củng cố, tăng cường hệ thống giám sát, nhất là trong việc giám sát các trường 

hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính, các trường hợp Fl, F2; khoanh vùng, xử 

lý triệt để theo quy định. Kiện toàn và kích hoạt lại các Đội phản ứng nhanh, kịp thời 

phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả, tổ chức ứng trực 100% bảo đảm xử 

lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra; đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo công tác trực chống dịch 24/24 trong thời gian 

nghỉ Lễ, Tết tại tất cả các đơn vị. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch hậu cần, mua sắm 

đảm bảo trang thiết bị, máy móc vật tư, sinh phẩm, hóa chất cần thiết để chuẩn bị sẵn 

sàng trước các tình huống dịch bệnh diễn ra tại các CCN. 

- Phối hợp với Đài phát thanh, phòng Văn hóa Thông tin tăng cường triển khai 

các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù 

hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt những chuyên gia nước ngoài của doanh 

nghiệp đi từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc 

với người xung quanh. Hướng dẫn người lao động trong doanh nghiệp thực hiện các 

biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường dự phòng 

lây nhiễm. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện chuẩn bị khu cách ly đủ giường bệnh, thuốc, 

dịch truyền, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 và các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trong CCN. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế tổ chức các lớp tập huấn công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ đầu mối làm công tác phòng, chống dịnh và cán bộ y 

tế tại doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 của các doanh nghiệp trong các CCN. 

4. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố  

 - Chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế, phòng Y tế, UBND các 

xã/phường và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại các CCN theo nhiệm vụ chức năng và sự chỉ đạo, phân công của 

UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19.   

- Công an thành phố chỉ đạo Công an xã/phường phối hợp với y tế cơ sở và 

các trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn có các CCN tổ chức thực hiện khai báo 

y tế toàn dân. Chỉ đạo rà soát, năm chắc các trường hợp người đi/đến từ vùng 

dịch; quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh trái phép làm việc tại các 

doanh nghiệp trong các CCN. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc 

bảo đảm an ninh, trật tự; giám sát cách ly vòng ngoài tại các khu cách ly tập trung; 

khách sạn được thiết lập làm cơ sở cách ly có trả phí. Tăng cường công tác nắm 
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tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 

của Chính phủ; các đối tượng nhập cảnh trái phép; các trường hợp đăng tải thông 

tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng. Phối hợp 

chặt chẽ trong công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly; phối hợp với UBND 

xã/phường thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng 

quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp thiết lập các chốt kiếm soát dịch tại các 

cửa ngõ ra, vào CCN. 

- Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị liên 

quan rà soát, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

tại các Quyết định của Bộ Y tế: số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020, số 1246/QĐ-

BYT ngày 20/3/2020 và các văn bản liên quan đối với tất cả các khu cách ly tập 

trung; báo cáo và đề xuất kịp thời việc tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, 

chống dịch theo quy định, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra 

lây nhiễm trong khu cách ly tập trung do không nắm bắt, chấn chỉnh, đề xuất giải 

quyết vướng mắc kịp thời. Phối hợp, thống nhất cụ thể với cơ quan chuyên môn 

thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, phòng Y tế việc tổ chức bàn giao người hoàn thành 

cách ly tập trung và các giấy tờ liên quan kịp thời, đúng quy định, nhất là thời gian, 

phương thức gửi danh sách, giấy tờ liên quan của người hoàn thành cách ly tập trung. 

Thông báo, hướng dẫn người hoàn thành cách ly tập trung biết các yêu cầu, cam kết 

thực hiện quy định phòng, chống dịch của cá nhân sau khi dời khu cách ly tập trung. 

5. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Đài phát thanh và các cơ 

quan truyền thông thông tin: tuyên truyền để người lao động chủ động khai báo 

các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm 

kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phát hiện, phòng lây 

nhiễm, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn sai sự thật về dịch bệnh.  Công khai 

đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các CCN và các đơn vị 

được phân công tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân trên các phương tiện truyền 

thông để người lao động, doanh nghiệp được biết. 

6. Phòng Quản lý đô thị  

- Giám sát chặt chẽ các xe chuyên chở người lao động làm việc tại các doanh 

nghiệp, hướng dẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống bệnh. 

7. Phòng Tài chính Kế hoạch 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và đề nghị của các  cơ 

quan, đơn vị, địa phương, phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cấp có thẩm quyền 

quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội: 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên phối hợp với ngành Y tế 

tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội 

tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực 

để chống dịch. 
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9. UBND xã Tiên tân, xã Kim Bình, phường Châu Sơn và các phường, xã 

liên quan 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…, xử lý hoặc chủ động báo cáo, tham mưu, 

đề xuất UBND thành phố có biện pháp xử lý phù hợp đối với các vi phạm công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các CCN trên địa bàn quản lý. 

- Thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp tiếp 

xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Tăng cường quản lý, cách ly người có tiếp xúc gần với người mắc bệnh để 

có các biện pháp xử lý phù hợp; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế nơi công 

cộng, không tụ tập đông người, hạn chế đi lại; tạm dừng các cuộc họp đông người 

không cần thiết; tùy vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

10. Các phòng, ban, ngành khác: theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với 

phòng Kinh tế, phòng Y tế, Công an thành phố trong việc truy vết, lấy mẫu xét 

nghiệm và cách ly. 

11.  Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các CCN 

- Tuân thủ nghiêm túc, quyết liệt và đầy đủ các chỉ đaọ của Chính phủ, Bô ̣Y 

tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19, phòng Kinh tế, 

UBND xã/phường và các phòng, ban ngành của thành phố về công tác phòng, chống 

dic̣h bêṇh COVID-19. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, 

nghiêm túc thực hiện “Nguyên tắc 5k” của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, 

kinh doanh như: tuân thủ đeo khẩu trang; thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; bố trí, 

sắp xếp các quy trình lao động, làm việc, bếp ăn, căng tin đảm bảo khoảng cách an 

toàn phòng, chống dịch bệnh; không tụ tập đông người; khai báo y tế,… 

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, nhất là các đơn vị 

cung cấp liên tỉnh phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 thì mới được tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

- Trường hợp có người lao động thuộc doanh nghiệp được xác định nhiễm, 

nghi nhiễm COVID-19 phải báo cáo ngay qua đường dây nóng về phòng Y tế, 

UBND xã/phường và phòng Kinh tế; thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh 

môi trường tại doanh nghiệp; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Yêu cầu toàn bộ người lao động, khách hàng, đối tác đến doanh nghiệp 

phải khai báo y tế tại cổng doanh nghiệp hoặc khai báo y tế online trước khi đến 

làm việc tại doanh nghiệp; ký cam kết thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống 

dịch tại doanh nghiệp. 

- Chủ động, xây dựng phương án các ly tại chỗ đối với các F1 của doanh 

nghiệp, phòng trường quá tải của các cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm soát người lao tại doanh nghiệp; 

Không tiếp nhận cán bộ, công nhân và người lao động không đủ điều kiện trở lại nơi 

làm việc; Chủ động tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa đảm bảo các 

điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Chịu trách nhiệm trước pháp 

luật nếu để xảy ra vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp thành phố: Chủ động sử dụng từ nguồn ngân 

sách nhà nước. Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường 

hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí thì các đơn vị có văn bản gửi phòng Tài chính 

(báo cáo giải trình cụ thể tình hình sử dụng nguồn kinh phí kèm theo hồ sơ chứng từ 

liên quan) để tổng hợp UBND thành phố phê duyệt bổ sung cho đơn vị. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị cấp xã/phường: Chủ động từ nguồn dự phòng 

ngân sách địa phương năm 2021 và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp 

luật để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi thực hiện nhiệm 

vụ, trường hợp thiếu cần phải bổ sung kinh phí thì các xã/phường có văn bản gửi 

phòng Tài chính (báo cáo giải trình cụ thể tình hình sử dụng nguồn kinh phí) để tổng 

hợp UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Trên đây là Phương án ứng phó, xử lý tình huống khi có các ca mắc COVID-

19 tại doanh nghiệp trong các CCN trên địa bàn thành phố, yêu cầu các đơn vị, địa 

phương liên quan tổ chức thực hiện. Phương án này sẽ được cập nhật và điều chỉnh 

thường xuyên để kịp thời phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như 

quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế./. 
 

         Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

Tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- TT.Thành ủy, TT.HĐND  Thành phố (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- UB MTTQVN Thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TICH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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