
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ  

Số:       /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Lai Châu, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ 

sở sản xuất kinh doanh.  

                      

Thực hiện Văn bản số 1773/UBND-VX ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thực hiện phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Để chủ động nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện sớm và xử lý kịp thời 

trường hợp nghi ngờ mắc, trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) không để bị động trong tình huống dịch 

bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và phát triển sản xuất kinh doanh. 

Sở Y tế đề yêu cầu giám đốc, người đứng đầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung sau:  

1. Tham mưu UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo nội dung tại 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 về việc 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; 

Phương án số 54/PA-BCĐ ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh về Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các CSSXKD theo 

từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu và nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 

2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn các phương án phòng, 

chống dịch khi có trường hợp mắc Covid19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

công nghiệp.  

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục tăng cường thực 

hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở lao động, sản xuất kinh doanh thuộc 

thẩm quyền, phạm vi quản lý việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

3. Thường xuyên cập nhật và kịp thời thông báo các địa điểm dịch bệnh 

COVID-19 mới phát sinh; người có liên quan đến các địa điểm dịch bệnh 

COVID-19, người tiếp xúc với người nghi nhiễm, người có có yếu tố dịch tễ làm 

việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời triển khai các biện 

pháp xử lý phù hợp và hiệu quả không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại các 

khu sản xuất kinh doanh. 

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm soát chặt chẽ thông tin 

người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các cơ sở sở suất kinh doanh trên địa bàn 

Kính gửi:  
 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
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để kịp thời điều tra, truy vết xác minh khi phát sinh tình huống có trường hợp 

liên quan tới dịch bệnh COVID-19. 

5. Triển khai thực hiện cho người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện 

đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và chịu trách nhiệm về công tác 

phòng chống dịch bệnh tại CSSXKD với cơ quan quản lý. Tham mưu cấp có 

thẩm quyền xử lý nghiêm, quyết định dừng hoạt động các CSSXKS không tuân 

thủ đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh và tại nơi làm việc. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng phương án xét nghiệm 

COVID-19 cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ 

Y tế về Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

Covid19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp và báo cáo Sở Y tế trước 

ngày 17/7/2021. 

Nhận được Văn bản này, Sở Y tế yêu cầu giám đốc, người đứng đầu các 

đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid19 tại 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; Văn bản số 1773/UBND-VX ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện phương án phòng, chống 

dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 

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

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về 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; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid19 

tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

 

 

Sở Y tế đã ban hành các Văn bản chỉ đạo các đơn vị  triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các CSSXKD trên địa bàn tỉnh: Văn bản số 

1228/UBND-VX ngày 11/5/2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo Công văn số 3836/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo 

quốc gia; Văn bản số 1773/UBND-VX ngày 22/6/ về thực hiện phương án phòng 

chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất  kinh doanh; 

Phương án số 54/PA-CBĐ ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tỉnh Lai châu về Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Tuy nhiên hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tai các 

CSSXKD của nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, việc 

thực hiện đánh giá nguy cơ lây nghiễm bệnh COVID-19 tại các CSSXKD còn 

hạn chế. Nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các CSSXKD đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

bệnh và phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các 

CSSXKD.  

- Chỉ đạo các CSSXKD xây dựng kế hoạch triển các phương án phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo nội dung tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về 

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 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống 



4 

 

 

 

dịch khi có trường hợp mắc Covid19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp. 

- Tăng cường kiểm tra, gám sát, đôn đốc các CSSXKD trên địa bàn thuộc 

phạm vị, lĩnh vực quản lý việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo 

quy định; xử lý nghiêm, quyết định dừng các CSSXKD không có hoặc không 

thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Sở Y tế ban hành các quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong 

sản xuất theo nhiệm vụ phân công. Xây dựng kế hoạch, phương án xét nghiệm, 

theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị tại các CSSXKD. Chủ động phát hiện sớm và xử lý 

kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại CSSXKD. Chủ trì phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các CSSXKD; tiến 

hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các CSSXKD.  

3. Sở Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các CSSXKD. Yêu cầu CSSXKD ký cam kết thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham gia việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát 

việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các CSSXKD. 

4. Sở Công Thương tiếp tục đôn đốc các CSSXKD kịp thời cập nhật bản đồ 

an toàn Covid-19. 

5. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, phương án 

đưa đón, vận chuyển người lao động tại các CSSXKD (nếu có). 

6. Sở Xây dựng ban hành và kiểm tra việc thực hiện quy định, hướng dẫn 

nơi lưu trú tập trung cho người lao động tại CSSXKD.  

7. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường quản lý thường 

trú, tạm trú của người lao động; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập 

trung, khu phong tỏa, các CSSXKD. 

8. Sở Tài chính, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo bố trí 

đầy đủ nguồn lực để triển khai các phương án khi có trường hợp mắc Covid-19 tại 

CSSXKD. 

9. Đối với các CSSXKD triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCDDQG ngày 27/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia; xây 

dựng và triển khai các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-

19 tại CSSXKD theo nội dung tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 

của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có 

trường hợp mắc Covid19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

Ký cam kết thực hiện hoạt động phòng, chống dịch với chính quyền địa 

phương. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra việc thực hiện; báo cáo danh sách 

các đơn vị cung cấp dịch vụ cho chính quyền địa phương để quản lý. 
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Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (B/c); 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND: V,C,CB 

- Lưu: VT, VX1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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