
UBND TỈNH BẮC KẠN 

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 
 

Số:                 /CV-BCĐ 

V/v  rà soát công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Bắc Kạn, ngày          tháng         năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; 

- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện/thành phố; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 
- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về mẫu 

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu 

cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động. 

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Kạn 

đã được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động. Tuy nhiên, kế hoạch phòng 

chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp đã xây dựng hầu 

như chưa chi tiết, nhiều nội dung hoạt động còn bị bỏ sót. Vì vậy, thực hiện chỉ 
đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các đơn 
vị tiếp tục thực hiện những nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn thực 

hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ thể:  

- Rà soát kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 đã xây dựng tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa hoàn 
thiện theo mẫu kế hoạch của Bộ Y tế gửi kèm. 

- Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng chống 

dịch COVID-19 theo biểu mẫu đính kèm kế hoạch, từ đó có phương án để khắc 

phục những tồn tại nếu có. 

2. Chính quyền địa phương chủ động triển khai ký cam kết thực hiện phòng 

chống dịch theo mẫu giữa người lao động với chủ nhà trọ, giữa chủ nhà trọ với 

chính quyền địa phương. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo 

phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp 

trên địa bàn quản lý. 
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Với nội dung trên, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 

huyện, thành phố, phối hợp các Sở, ban, ngành và các đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để biết); 
- Thành viên BCĐ theo QĐ 707/QĐ-UBND; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

T.M TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Tạc Văn Nam 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Phụ lục 

Danh mục một số văn bản phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. 
(Kèm theo Công văn số:       /CV-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường hơn 

nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp) . 

 

TT Số, ký hiệu Đơn vị ban hành Nội dung Ngày ban hành 

1 
2194/QĐ-

BCĐQG 

Ban Chỉ đạo Quốc gia 

Phòng chống COVID-19 

Quyết định ban hành “Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy 
cơ lây nhiễm COVI-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động” 

27/5/2020 

2 
2682/UBND-

VXNV 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn 

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp. 

(Triển khai Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 kèm theo) 

12/5/2021 

3 278/KH-BCĐ 
Ban Chỉ đạo Phòng chống 

COVID-19 tỉnh Bắc Kạn 

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, khu công nghiệp của tỉnh và phòng chống lây nhiễm dịch 

COVID-19 từ các khu công nghiệp ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

19/5/2021 

4 
3054/UBND-

VXNV 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn 

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại khu công 

nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. 
26/5/2021 

5 2787/QĐ-BYT Bộ Y tế 

Quyết định 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” 

05/6/2021 

 


