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V/v phòng, chống dịch COVID-19 tại  

cơ sở lao động sản xuất kinh doanh 

        Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

 Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế và Công 

văn số 3372/VP-KGVX ngày 16/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh.  

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và 

trong cả nước, để đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và kịp thời 

ứng phó với các trường hợp phát sinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề 

nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiêm̃ dic̣h COVID-19 taị nơi làm 

viêc̣ và ký túc xá cho người lao đôṇg theo Quyết điṇh số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đaọ Quốc gia phòng, chống COVID-191.  

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc và quản lý người 

lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông 

người có nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19. 

2. Xây dựng phương án phòng chống dịch và chuẩn bị các điều kiện sẵn 

sàng ứng phó khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế2. 

Tùy tình hình thực tế tại địa bàn, doanh nghiệp xây dựng phương án vừa 

phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất với hình thức sản xuất "3 tại chỗ" hoặc 

"một cung đường hai điểm đến" phù hợp với điều kiện của đơn vị.  

Lưu ý: Trong quá trình sản xuất phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng 

tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc 

test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 

50% người lao động khi có ca mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

                                           
1 Quyết điṇh số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đaọ Quốc gia phòng, chống COVID-19 về 

viêc̣ ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dic̣h COVID-19 taị nơi làm viêc̣ và ký túc 

xá cho người lao đôṇg" 
2 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 COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. 

Quyết%20định%20số%202194%20Ban%20Chỉ%20đạo%20QG%20phòng,%20chống%20dịch%20COVID-19.pdf
QD%202787%20ngay%205-6-2021%20cua%20Bo%20Y%20Te%20PA%20PC%20dich%20khi%20co%20ca%20mac%20Covid.pdf
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần 

phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng có liên quan hoặc trực tiếp phản ánh với 

Sở (qua Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội. Điện thoại: 02053.876.682) 

để cùng xem xét, giải quyết./. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                        
- Như trên;  

- UBND tỉnh (thay Báo cáo); 

- UBND các huyện, TP (Phối hợp); 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện,  

  Phòng LĐTBXH TPLS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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