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       Kính gửi:  

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Ban quản lý cụm công nghiệp Bình Lục; 

- Chủ tịch UBND cấc xã, thị trấn. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang có những diễn 

biến hết sức phức tạp. Tại huyện Bình Lục, riêng trong ngày 24/12/2021 đã ghi 

nhận 26 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 tại Công ty TNHH IJ PLASTIC 

ở Cụm công nghiệp Bình Lục, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng 

và trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, UBND huyện yêu cầu:  

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài cụm công 

nghiệp trên địa bàn huyện triển khai ngay một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao 

động thích ứng với “trạng thái mới” trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh 

thần  Nghị  quyết  128/NQ-CP  ngày  11/10/2021  của  Chính  phủ  về  quy  định 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn ytế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP; thực hiện hiệu quả 

nguyên tắc: 5K + vắc xin + đề cao ý thức của người lao động. 

- Chủ động rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Phương án phòng, 

chống dịch, Phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 xảy ra 

ngay tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường, huy động các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phát huy vai 

trò của Tổ an toàn Covid. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động làm 

việc tại đơn vị để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- 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”. Thường xuyên tổ chức đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm tại doanh nghiệp định kỳ hàng tuần, chủ động trong công 

tác xét nghiệm Covid-19 xác suất hàng tuần đối với người lao động có nguy cơ 

cao nhằm kiểm soát dịch bệnh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-2194-qd-bcdqg-2020-huong-dan-phong-chong-dich-covid-19-tai-noi-lam-viec-186850-d1.html


Tăng cường phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc khai báo y tế, quản lý 

chặt chẽ những trường hợp người lao động, khách hàng, đối tác, đơn vị dịch 

vụ.... đến, về địa phương từ vùng có nguy cơ theo đúng quy định. Đồng thời báo 

cáo cập nhật trước 16h00 hàng ngày các ca nhiễm, ca nghi nhiễm, các trường 

hợp có nguy cơ cao về Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

Ban quản lý cụm công nghiệp Bình Lục. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; xem xét kiến nghị tạm dừng hoạt động đối với các trường hợp không 

chấp hành hoặc không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

- Tăng cường hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh xây dựng Phương án ứng phòng chống dịch, Phương án phân luồng cách 

ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-

19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch trong doanh nghiệp.  

- Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống 

dịch tại cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các 

quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn. Kịp thời chấn chỉnh hoặc có các biện pháp xử lý theo quy định. 

- Bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, điều tra, truy vết, cách 

ly trong trường hợp phát sinh ca dương tính với SAR-CoV-2. Thường xuyên báo 

cáo tình hình, kết quả về UBND huyện, Trung tâm chỉ huy phòng chống Covid-

19 huyện theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực 

hiện; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện và cấp có thẩm 

quyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đơn vị, địa bàn quản lý./.  

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Đăng Định 
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