
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày        tháng 11  năm 2021
V/v triển khai một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 tại doanh nghiệp

Kính gửi:
- Các Sở: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số ca nhiễm, số địa bàn 
có người nhiễm COVID-19 không ngừng ra tăng. Một số doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đã có các ca mắc COVID-19 làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người 
lao động và gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về 
việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, để 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất,UBND tỉnh triển khai một số 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp, như sau:

1. Đối với doanh nghiệp  
a) Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”.

b) Tự tổ chức xét nghiệm hoặc bố trí kinh phí phối hợp với các đơn vị y tế 
đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao động của 
doanh nghiệp theo tần xuất:

- Xét nghiệm ngay bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 
người lao động có các dấu hiệu: ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, mất vị giác, đau tức 
ngực,…

- Tạm thời xét nghiệm hằng tuần bằng mẫu gộp 3 đối với test nhanh hoặc 
gộp 10 đối với Realtime RT-PCR theo tỷ lệ:

+ 100% cho người lao động có nguy cơ cao, gồm lãnh đạo doanh nghiệp, 
bộ phận kinh doanh, tiếp thị, marketing, bảo vệ, Tổ an toàn Covid,….; người 
cung cấp dịch vụ tại doanh nghiệp có lịch trình di chuyển, tiếp xúc với nhiều 
người, tại nhiều thời điểm trong tuần; người lao động đi, đến hoặc thường trú, 
tạm trú tại khu vực được đánh giá dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 (trong trường hợp 
doanh nghiệp không thực hiện 3 tại chỗ);
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+ Xét nghiệm ngẫu nhiên, luân phiên 10% cho người lao động, công nhân 
tại các dây chuyền, phân xưởng trong doanh nghiệp. 

- Hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện xét nghiệm cho công nhân, người 
lao động về Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp huyện để theo dõi, 
giám sát. 

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với chính quyền, 

ngành y tế địa phương nghiêm túc tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp 
trong phạm vi quản lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tần 
xuất xét nghiệm cho người lao động theo qui định. Xử lý theo thẩm quyền hoặc 
đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm các biện 
pháp phòng, chống dịch và không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người 
lao động.

- Báo cáo BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và phối hợp với 
các đơn vị y tế triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi xuất 
hiện các ca nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tăng cường hoạt động truyền thông, phổ biến các văn bản, hướng dẫn 

của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu công nhân, 
người lao động tại các cơ sở lưu trú, nhà trọ,…trên địa bàn nghiêm túc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh và tổ chức xét nghiệm cho người lao động theo hướng dẫn này. Khẩn 
trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp truy vết, cách ly, 
phong tỏa phân xưởng, doanh nghiệp, khu vực có liên quan trong trường hợp 
xuất hiện các ca mắc COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lây lan 
dịch bệnh sang các phân xưởng, doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp hoặc 
các khu vực lân cận.

- Kịp thời điều chỉnh, tạo điều kiện hoặc đề xuất với UBND tỉnh, các sở, 
ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp trên địa 
bàn quản lý.

4. Sở Y tế
Chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công 
nhân, người lao động tại doanh nghiệp.



3

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh theo quy định khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ PC dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(5b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Hùng
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