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

 

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp với chủng biến 

thể mới, có mức độ lây nhiễm cao, có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, cơ sở 

sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, không dừng 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh; Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường kiểm tra và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý 

nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch 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”; đặc biệt chỉ đạo công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

2. Yêu cầu người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường 

xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong 

phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

3. Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluzone và thường xuyên 

bật Blutooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc 

với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát 

hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ 

Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c BT (để b/c); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia PC COVID-19; 

- Các Thứ trưởng; 

- BTV Tỉnh ủy, Thành ủy; 

- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH các tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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 Đỗ Xuân Tuyên 
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