
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SYT-NV Hưng Yên, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản 

xuất kinh doanh 

 

   

Kính gửi:  

 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- BCĐ PC dịch Covid-19các huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế về 

việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc 

biệt là ở các cơ sở nhiều lao động. 

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu 

kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, Sở Y tế đề nghị: 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, BCĐ PC dịch Covid-19 các 

huyện/thị xã/thành phố quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, lưu ý một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý rà soát, bổ sung các 

phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình dịchvà 

thường xuyên đánh giá, cập nhập bản đồ an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của 

theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 

- Khi phát hiện có trường hợp F0 (bệnh nhân mắc Covid-19), phải khẩn 

trương khoanh vùng cách ly phù hợp theo phân xưởng, khu vực sản xuất hoặc 

toàn bộ cơ sở sản xuất …, truy vết thần tốc, khử khuẩn, phối hợp với y tế 

chuyển bệnh nhânđến bệnh viện để cách ly điều trị, xử lý phòng chống dịch theo 

Quyết định 5033/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế. 

- Khi phát hiện có trường hợp F1 tổ chức cách ly, khoanh vùng tạm thời, 

xét nghiệm toàn bộ người làm việc ởphân xưởng, khu vực sản xuất hoặc toàn bộ 

cơ sở sản xuất, …cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo 

không để dịch lây lan ra cộng đồng. 



- Tổ chức thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại cơ 

sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp theo quy định của Bộ Y tế tại Công 

văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công tác 

phòng, chống dịch, ký cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; đề xuất 

tập huấn công tác phòng chống dịch cho doanh nghiệp. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện tổ chức thực 

hiện công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bố trí 

giảng viên tập huấn công tác phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn khi có yêu cầu. 

- Tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh, đúng quy trình kỹ thuật 

các đối tượng có nguy cơ cao. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động trên địa bàn báo cáo Sở Y tế qua Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 

UBND và BCĐ phòng chống dịch các huyện/thị xã/thành phố cung cấp các nội 

dung hướng dẫn về phòng chống dịch; bố trí giảng viên khi có yêu cầu. 

- Hướng dẫn, điều phối, tổ chức thực hiện xét nghiệm nhanh, chính xáckhi 

doanh nghiệp có bệnh nhân (F0) hoặc các đối tượng nguy cơ cao (F1, F2 …) để 

nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, kịp thời. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo Sở Y tế theo 

quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để BC); 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Giám đốc SYT (để BC); 

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
+ 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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