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Phủ Lý, ngày        tháng       năm 2021 

 

         Kính gửi:  

    - Chủ các nhà máy, xí nghiệp ngoài các khu công nghiệp; 

    - Các đơn vị: Kinh tế, Y tế, Công an thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã.   
   

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn diễn 

biến phức tạp, trong ngày 04/11 và 05/11/2021 đã phát hiện 02 trường hợp 

nhiễm Covid-19 (F0) tại Công ty TNHH may Kim Bình thuộc cụm Công 

nghiệp Kim Bình, hiện tại có nhiều trường hợp có liên quan là F1, F2 đang 

thực hiện cách lý theo dõi y tế gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp; Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, xí nghiệp ngoài các khu công nghiệp 

trên địa bàn thành phố (trong 03 cụm Công nghiệp và doanh nghiệp ngoài các 

khu, cụm công nghiệp), UBND thành phố yêu cầu UBND các cxax, phường, 

các phòng ban đơn vị liên quan, các doanh nghiệp  đơn vị tập trung thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Chủ các nhà máy, xí nghiệp ngoài các khu công nghiệp: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt 

lưu ý thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, các nội dung theo hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm ban hành kèm theo Quyết định 

số2194/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19;  

- Yêu cầu những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh không đến nơi 

làm việc;  

- Thực xét nghiệm tầm soát đối với những trường hợp có nguy cơ cao. 

- Rà soát, hoàn thiện bổ sung kế hoạch phòng chống dịch của doanh 

nghiệp và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, đồng thời xây dựng phương án sản 

xuất phù hợp theo từng cấp độ dịch;  

- Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại trang 

https://antoancovid.vn/huong-dan;  

- Thực hiện ngay việc phong tỏa, truy vết và cách ly y tế đối với những 

trường hợp nhiễm hoặc nghi nghiễm Covid-19 và những trường hợp liên quan, 

đồng thời báo cáo cơ quan Y tế của địa phương để kịp thời phối hợp trong công 

tác phòng chống dịch. 

https://antoancovid.vn/huong-dan
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- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh do 

không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch covid-19. 

2. Các đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Y tế, Công an thành phố, UBND các 

phường, xã có nhà máy: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình 

hình phòng chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố, tham 

mưu kịp thời biện pháp xử lý khi phát hiện có ca nhiễm Covid-19 tại các nhà 

máy, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành các quy định trong 

phòng, chống dịch. 

 Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ các doanh nghiệp, các cơ 

quan chuyên môn của thành phố, UBND các phường, xã nghiêm túc, tập 

trung thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 
- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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