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PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong 

các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ 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”;

Căn cứ 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”;

Căn cứ Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Theo Công văn số 5102/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 
và đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1346/TTr-SCT ngày 17/8/2021; 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành Phương án 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các 
Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các Khu, Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Yêu cầu
- Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID- 19 là nhiệm vụ trọng 

tâm, cấp bách thường xuyên. Yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động chấp 
hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 
đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung 
ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
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- Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả với các phương 
châm “2 tại chỗ” (gồm: sản xuất tại chỗ - ăn uống tại chỗ), “3 tại chỗ” (gồm: sản 
xuất tại chỗ - ăn uống tại chỗ - ngủ nghỉ tại chỗ). Gắn trách nhiệm của người 
đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, thời gian cách ly 
phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu, Cụm công 
nghiệp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là CSSXKD).
- Các CSSXKD ngoài các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam có quy mô từ 500 người lao động (NLĐ) trở lên.
IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
1. Phương án phòng, chống dịch COVID-19
1.1 Đối với các CSSXKD:
- Thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-

19 theo 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” và đăng ký truy cập trên Bản đồ an toàn COVID về đánh giá 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của các CSSXKD; xây dựng các Phương án “2 
tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến” đảm bảo phòng, chống khi 
có dịch bệnh xảy ra tại các CSSXKD.

- Định kỳ xét nghiệm tối thiểu 05-07 ngày/lần cho toàn bộ người lao động 
ở các bộ phận thường xuyên có nguy cơ cao, tiếp xúc với bên ngoài (các nhà 
quản lý, chuyên gia, Tổ trưởng tổ sản xuất, Quản đốc phân xưởng, lãnh đạo 
công ty; tiếp nhận hàng, nguyên vật liệu; tiếp phẩm; xuất hàng hóa; lái xe…) và 
xét nghiệm tối thiểu 20%-50% tổng số người lao động tại cơ sở sản xuất kinh 
doanh của mình, toàn bộ kinh phí xét nghiệm do đơn vị tự chi trả.

- Triển khai, thành lập các Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19,  
trong mỗi phân xưởng/bộ phận sản xuất phải có ít nhất 01 Tổ để nắm bắt thông 
tin, tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng hệ thống quan sát camera giám 
sát; xây dựng chương trình quản lý, quán triệt người lao động về nghỉ cuối ngày, 
cuối tuần tại địa phương, yêu cầu hạn chế giao lưu, tiếp xúc, thực hiện nghiêm 
5K, “một cung đường hai điểm đến” trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức 
tạp và có nguy cơ thâm nhập vào các CSSXKD trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường cảnh giác các tình huống dịch bệnh, kịp thời phát hiện các 
trường hợp NLĐ có triệu chứng bất thường về sức khỏe, báo cáo ngay cho cơ 
quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời.
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- Các CSSXKD phải ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp nếu 
CSSXKD nằm trong các Khu công nghiệp, với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố nếu CSSXKD nằm trong các Cụm công nghiệp hoặc ngoài các Cụm công 
nghiệp nhưng có quy mô > 500 công nhân.

1.2 Ban Quản lý Khu, Cụm công nghiệp, các Chủ đầu tư hạ tầng 
Khu, Cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là CĐT ):

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp nếu là 
CĐT hạ tầng khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố nếu là CĐT 
hạ tầng cụm công nghiệp để hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các CSSXKD thực 
hiện các nội dung tại Mục 1.1, Phần IV nêu trên. Rà soát, cập nhật các Khu cách 
ly tập trung (Khu CLTT) có vị trí gần, xung quanh Khu, Cụm công nghiệp thuận 
lợi trong việc di chuyển NLĐ để chuẩn bị cách ly. Trường hợp diễn biến dịch 
bệnh trở nên phức tạp, đòi hỏi nhu cầu cách ly cao hơn thì chuẩn bị phương án 
sử dụng các Khu CLTT ngay tại các CSSXKD bên trong các Khu, Cụm công 
nghiệp.

1.3 Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (BQL các 
KKT và KCN):

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị CĐT hạ tầng các Khu công 
nghiệp thực hiện đúng các nội dung tại Mục 1.2, Phần IV; tổ chức hướng dẫn 
các CSSXKD thực hiện các nội dung tại Mục 1.1, Phần IV của Phương án này; 
thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các CSSXKD xây dựng và thực hiện tốt 
Phương án phòng, chống dịch theo đúng Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 
27/5/2020 và đăng ký truy cập trên Bản đồ an toàn COVID về đánh giá nguy cơ 
lây nhiễm COVID-19 của các CSSXKD.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một 
cung đường hai điểm đến”; chủ trì cùng các cơ quan chức năng thẩm định 
Phương án “3 tại chỗ” tại các CSSXKD trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

1.4 UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị CĐT hạ tầng Cụm công nghiệp 
thực hiện tốt các nội dung tại Mục 1.2, Phần IV; tổ chức hướng dẫn các 
CSSXKD trong Cụm công nghiệp và các CSSXKD ngoài CCN có quy mô trên 
500 công nhân thực hiện tốt các nội dung tại Mục 1.1, Phần IV của Phương án 
này; phối hợp với các Sở Y tế, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 
các CSSXKD xây dựng các phương án phòng, chống dịch. Thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch theo đúng Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 
27/5/2020; đăng ký truy cập trên Bản đồ an toàn COVID về đánh giá nguy cơ 
lây nhiễm COVID-19 của các CSSXKD.

- Thành lập Tổ ứng phó nhanh, thiết lập đường dây nóng từ huyện, thị xã, 
thành phố đến Trung tâm y tế cùng cấp (TTYT), xã, phường, thôn, khối phố để 
kịp thời hỗ trợ ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các CSSXKD.
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- Tổ chức hướng dẫn xây dựng phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một 
cung đường hai điểm đến” và chủ trì cùng các cơ quan chức năng thẩm định 
phương án “3 tại chỗ” tại các CSSXKD trong các Cụm công nghiệp, các 
CSSXKD ngoài các Cụm công nghiệp có quy mô trên 500 công nhân.

2. Phương án ứng phó khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra
2.1 Khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trong CSSXKD
- Kích hoạt ngay các Phương án phòng, chống dịch bệnh khi có trường 

hợp mắc COVID-19 của các CSSXKD.
- Quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ CSSXKD hoặc từng phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có 
trường hợp mắc bệnh (F0) phù hợp với hình thực tế.

- Cách ly trường hợp F0 tại chỗ ngay tại CSSXKD và thông báo cho cơ 
quan y tế để đưa đi điều trị và thực hiện khoanh vùng truy vết, khử khuẩn theo 
quy định.

- Thông báo công khai cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại CSSXKD, yêu 
cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân 
xưởng đó; không để xảy ra hoang mang, lo lắng đối với NLĐ.

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong CSSXKD theo danh sách quản lý; khẩn 
trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc 
với F1 (F2), tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng; thực hiện cách ly tập trung với 
tất cả các trường hợp F1 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp F2. 
Trước khi đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, thực hiện phân nhóm theo 
vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc để bố trí cách ly y tế trong cùng khu với 
những trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc.

- Lập danh sách NLĐ là F1, F2…, các trường hợp khác không có mặt tại 
CSSXKD ngay thời điểm phong tỏa, gửi cho Sở Y tế/Trung tâm Y tế cấp huyện 
nơi NLĐ đang lưu trú để cách ly theo quy định; đồng thời, phối hợp với chính 
quyền cơ sở thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo 
y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng.

- Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy 
mẫu xét nghiệm cho những NLĐ theo từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh.

- Đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phân xưởng/dây chuyền sản 
xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/các vị trí làm việc khác với khu vực có F0:

+ Nếu có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 và có nguy cơ lây lan 
rộng trong toàn bộ CSSXKD thì xử lý như Tình huống 1, Mục 2.2, Phần IV của 
Phương án này;

+ Nếu chỉ có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 thì CSSXKD phối 
hợp với Trung tâm y tế cấp huyện, Chủ đầu tư Khu, Cụm công nghiệp tổ chức 
cách ly theo Phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ, “một cung đường hai điểm đến” 
đối với tất cả NLĐ của các phân xưởng theo quy định, khoanh vùng, lấy mẫu xét 
nghiệm đối với tất cả trường hợp có liên quan;
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+ Nếu không có mối liên quan dịch tễ với khu vực có F0 thì tiếp tục rà 
soát, truy vết và đưa đi cách ly tập trung ngay khi phát hiện F1.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, phân công trách nhiệm tại Phần V 
của Phương án này, phối hợp tổ chức thực hiện các kịch bản theo Phương án 
phòng, chống dịch của CSSXKD đã phê duyệt.

2.2 Xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 tại CSSXKD:
a) Tình huống 1: Nhiều trường hợp mắc bệnh làm việc tại các phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.
- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế 

để đưa đi điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định. 
- Tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực.
- Thông báo ngay cho chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các cấp; khẩn trương điều tra, truy vết tất cả các trường 
hợp có liên quan và thông tin cho các cơ quan liên quan, các CSSXKD lân cận; 
thiết lập phương án cách ly tập trung ngay tại CSSXKD.

- Truy vết khẩn trương tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới phát 
hiện để thực hiện cách ly, xét nghiệm theo quy định. Tất cả NLĐ trong 
CSSXKD được coi là F1, F2 tùy vào vị trí tiếp xúc, thực hiện cách ly tập trung 
theo Phương án phòng, chống dịch bệnh của CSSXKD đã lập.

- Trường hợp diễn biến của dịch bệnh xấu hơn cần cách ly tập trung số 
lượng lớn NLĐ, thực hiện theo trình tự: Các Khu CLTT của địa phương không 
còn sức chứa chuyển sang Khu CLTT của tỉnh, Khu CLTT của tỉnh không còn 
đủ sức chứa chuyển sang Khu CLTT của CSSXKD. Cần lưu ý: Chỉ được tổ 
chức cách ly tập trung NLĐ của cùng CSSXKD. Quyết định điều hành công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực có dịch do chính quyền địa 
phương hoặc BQL các KKT và KCN thực hiện.

Để đảm bảo việc di chuyển NLĐ đi đến nơi sản xuất và Khu CLTT trong 
trường hợp này, thực hiện đúng nội dung “Phương án vận chuyển NLĐ” theo 
hướng dẫn tại Phần VI, Hướng dẫn ban hành các Phương án phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 tại các CSSXKD, KCN kèm theo Quyết định 2787/QĐ-BYT 
ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế.

b. Tình huống 2: Nhiều trường hợp mắc bệnh tập trung trong cùng 01 
phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế 
để đưa đi điều trị, thực hiện khoanh vùng và khử khuẩn theo quy định.

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới phát 
hiện để thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ trong cùng phân xưởng/dây 
chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có trường hợp mắc bệnh 
được coi là F1 và thực hiện cách ly tập trung ngay.
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- Yêu cầu toàn bộ NLĐ khai báo y tế bắt buộc với CSSXKD nếu NLĐ 
được ở lại nhà máy làm việc; khai báo bắt buộc với chính quyền địa phương và 
y tế cơ sở nơi cư trú nếu NLĐ không ở lại nhà máy sản xuất theo Phương án 
phòng, chống dịch bệnh về giảm quy mô sản xuất để phối hợp theo dõi và quản 
lý.

c. Tình huống 3: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh; tất cả các 
mẫu xét nghiệm trong CSSXKD âm tính

Rà soát toàn bộ NLĐ trong CSSXKD theo danh sách quản lý để tiếp tục 
theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo đúng quy định 
để kịp thời phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh COVID-
19.

2.3 Xuất hiện trường hợp nhiều CSSXKD mắc COVID-19 tại Khu, 
Cụm công nghiệp

 - Từng CSSXKD có trường hợp mắc bệnh COVID-19 thực hiện áp dụng 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hướng dẫn tại Mục 1.1, 
Phần IV của Phương án này.

- Lưu ý các CSSXKD phải thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 
27/5/2020 của Bộ Y tế.

Căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ và diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế 
tại các CSSXKD trong các Khu, Cụm công nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh xem 
xét, quyết định việc tiếp tục hoặc ngừng sản xuất tại Khu công nghiệp; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục hoặc ngừng 
sản xuất tại các Cụm công nghiệp để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19.

2.4 Các yêu cầu để CSSXKD tổ chức thực hiện “3 tại chỗ”:
a) Các điều kiện an toàn chuẩn bị thực hiện “3 tại chỗ”:
- CSSXKD đã thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-

19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại 
Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; kết quả đánh giá xếp loại 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19: Phải ở mức nguy cơ thấp trở xuống (<30%).

- Đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo 
đúng Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Không sử dụng người lao động đang thuộc diện cách ly y tế.
- Nếu có vận chuyển người lao động từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc 

hoặc ngược lại thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 
2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và đảm bảo rút ngắn tối 
đa quãng đường, tối thiểu cung đường vận chuyển NLĐ với phương châm “một 
cung đường hai điểm đến”.
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- NLĐ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trước 
khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung, nơi làm việc 
trong quá trình CSSXKD hoạt động, trừ trường hợp đặc biệt.

- Tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ và vệ sinh môi trường.

- Khi NLĐ có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trước 
khi được đưa đến nơi ở tập trung, có cam kết không đi khỏi nơi ở tập trung và 
nơi làm việc trong quá trình CSSXKD đang hoạt động thì mới được bố trí lưu 
trú nơi ở tập trung tại nơi CSSXKD bố trí theo Phương án đã lập.

b) Các nhiệm vụ khi triển khai thực hiện 3 tại chỗ:
- Các CSSXKD và NLĐ: Đơn vị thực hiện.
- BQL các KKT và KCN tỉnh: Là đơn vị quyết định việc thực hiện “3 tại 

chỗ” tại các CSSXKD trong các Khu công nghiệp.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Là đơn vị quyết định việc thực hiện 

“3 tại chỗ” tại các CSSXKD trong các Cụm công nghiệp và các CSSXKD ngoài 
các Cụm công nghiệp có quy mô > 500 Công nhân.

- Các Sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung tại Phần V.
c) Các yêu cầu khi CSSXKD tổ chức sản xuất trở lại:
- Chỉ sử dụng NLĐ đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi 

thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch 
trong thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 ngày và có 02 lần xét nghiệm 
RT-PCR có kết quả âm tính trước thời gian dự kiến làm việc 14 ngày.

- Trước khi tổ chức sản xuất lại ít nhất 03 ngày: CSSXKD bố trí đón NLĐ 
đến nơi lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến và xét nghiệm SARS-COV-2 
bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ NLĐ.

- Thiết lập khu cách ly tập trung cho NLĐ khi cần thiết.
- Tổ chức quản lý NLĐ khép kín theo phân xưởng, tổ, nhóm (dưới 30 

NLĐ) từ nơi sản xuất đến nơi ăn, ở; bố trí khu vực sản xuất ngăn cách riêng biệt 
theo nhóm NLĐ không quá 30 người/ khu vực.

- Xét nghiệm sàng lọc cho NLĐ định kỳ, theo yêu cầu của cơ quan chức 
năng.

- Hạn chế tối đa sử dụng lao động ngắn hạn, thời vụ. Trường hợp cần thiết 
sử dụng thì NLĐ phải cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly tập trung của 
CSSXKD và có 03 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính và phải xét 
nghiệm sàng lọc hàng tuần.

2.5 Vệ sinh khử khuẩn tại các CSSXKD có trường hợp mắc bệnh:
Việc tiến hành vệ sinh khử khuẩn tại các CSSXKD theo hướng dẫn tại 

Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm 
thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh bệnh COVID-19 tại cộng 
đồng.
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Đồng thời, với Phương án ứng phó khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra 
nêu trên, các phương án: Xét nghiệm cho NLĐ, Cách ly y tế, Vận chuyển NLĐ, 
Nơi ở tập trung cho NLĐ, Điều trị cho bệnh nhân COVID-19, Tổ chức sản xuất 
khi có dịch bệnh tại CSSXKD cũng được triển khai thực hiện theo Hướng dẫn 
ban hành các Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các CSSXKD, 
KCN kèm theo Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Để công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các CSSXKD trong 

các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiệu quả, kịp thời, đảm bảo hai mục 
tiêu, vừa sản xuất vừa chống dịch tại các CSSXKD; đề nghị các cơ quan, đơn vị 
có liên quan được phân công, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chủ 
yếu sau:

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD):
- Xây dựng Phương án phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể 

từng thành viên theo hướng dẫn tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 
05/6/2021 của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn sàng Phương án phòng, chống dịch “2 tại 
chỗ”, “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến” khi hội đủ điều kiện. Rà soát, 
tận dụng các hạ tầng có sẵn như mặt bằng nhà xưởng, hội trường, ký túc xá, nhà 
ăn, nhà trẻ …, để xây dựng các phương án tại chỗ phù hợp; trong đó, chú ý thực 
hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ thực hiện tốt 5K.

- Xác định mọi nguy cơ liên quan đến công việc sản xuất có khả năng lây 
nhiễm với COVID-19 và tính đến các biện pháp kiểm soát để loại trừ hoặc giảm 
thiểu khả năng lây nhiễm đó; xác định khả năng huy động các điều kiện cần 
thiết, đảm bảo cách ly thêm cho bao nhiêu NLĐ (nếu các yếu tố phù hợp, có thể 
cách ly bên ngoài cần có thêm yếu tố xe đưa đón) là đáp ứng yêu cầu khi có xuất 
hiện F0 (hoặc nhiều F0) tại đơn vị để có thể đảm bảo được vừa sản xuất, vừa 
chống dịch an toàn.

- Hằng ngày, thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát NLĐ 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cảnh giác, kịp thời phát hiện 
các trường hợp có bất thường về sức khỏe, báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa 
phương để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 cho sản xuất, đảm bảo duy trì sản xuất khi có ca F0 theo phương án 
3 tại chỗ; đối với CSSXKD có số lượng NLĐ lớn (>500 NLĐ) phải chủ động 
phương án bố trí cách ly F1 tại CSSXKD hoặc các cơ sở lưu trú khác (nhà trẻ, 
ký túc xá …) của CSSXKD thì thực hiện theo phương châm 3 tại chỗ để sẵn 
sàng ứng phó khi nhiều ca bệnh F0 xuất hiện.

- Triển khai thành lập, kiện toàn các Tổ an toàn phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong mỗi phân xưởng/bộ phận sản xuất phải có ít nhất 01 Tổ để 
nhắc nhở, kiểm tra, giám sát NLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 bằng hệ thống quan sát camera giám sát; phải xây dựng chương 
trình quản lý, quán triệt NLĐ về nghỉ cuối ngày, cuối tuần tại địa phương, yêu 
cầu hạn chế giao lưu, tiếp xúc, thực hiện nghiêm 5K, “một cung đường hai điểm 
đến” trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và có nguy cơ thâm nhập vào 
các CSSXKD.
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- Đối với các CSSXKD không đảm bảo điều kiện thực hiện Phương án 3 
tại chỗ theo hướng dẫn, phải xây dựng phương án tạm ngừng sản xuất do ảnh 
hưởng dịch bệnh COVID-19, cần lưu ý đến:

+ Quy trình xét nghiệm COVID-19 đưa trả NLĐ về địa phương;
+ Xây dựng chế độ đối với NLĐ sau khi CSSXKD tạm ngừng sản xuất.
2. Ban Quản lý Khu, Cụm công nghiệp (CĐT): Phối hợp với Ban Quản 

lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (các CSSXKD trong Khu, Cụm 
CN); UBND các huyện, thị, thành phố (nếu là Chủ đầu tư hạ tầng cụm công 
nghiệp) hướng dẫn, đôn đốc các CSSXKD thực hiện các nội dung tại mục 1, 
Phần V; thường xuyên phối hợp, đề xuất, giám sát, kiểm tra các CSSXKD 
không đảm bảo Phương án phòng, chống dịch theo quy định; rà soát, tận dụng 
các hạ tầng có sẵn như mặt bằng nhà xưởng, hội trường, ký túc xá, nhà ăn, nhà 
trẻ …, để xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh tổng thể, báo cáo BQL 
các KKT và KCN để tổng hợp và có kế hoạch ứng phó phù hợp, kịp thời.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các CSSXKD thành lập các Tổ An toàn 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong mỗi phân xưởng/mỗi ca/mỗi kíp …; 
các bộ phận sản xuất phải có ít nhất 01 Tổ để thực hiện nắm bắt thông tin, tuyên 
truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát NLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19; nhất là quản lý, quán triệt người lao động theo chu trình 
làm việc và nghỉ ngơi; chú ý các khoảng thời gian vào cuối ngày, cuối tuần; yêu 
cầu NLĐ hạn chế giao lưu, tiếp xúc; chấp hành nghiêm việc thực hiện 5K và 
“một cung đường hai điểm đến” trong ngày làm việc.

- Xác định năng lực huy động đảm bảo cách ly cho NLĐ trong các tình 
huống. Trường hợp diễn biến dịch bệnh tại các KCN trở nên phức tạp, các Khu 
CLTT cấp tỉnh và địa phương không đáp ứng đủ cho việc cách ly F1 thì tổ chức 
vận hành thêm Khu cách ly bên trong CSSXKD để kịp thời ứng phó, đảm bảo 
được vừa sản xuất, vừa chống dịch an toàn theo Phương án đã duyệt.

3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (BQL KKT 
và KCN): Chủ trì, phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các CĐT 
hạ tầng các Khu công nghiệp; đôn đốc thực hiện các nội dung tại Mục 2, Phần 
V; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các CSSXKD thực hiện các nội dung tại Mục 1, 
Phần V; phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 
khai thực hiện các nội dung tại Phần V, Phương án này. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Kiểm tra, giám sát; đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công 

nghiệp thực hiện các nội dung tại Mục 2, Phần V; tổ chức hướng dẫn các 
CSSXKD thực hiện các nội dung tại Mục 1, Phần V của Phương án này; phối 
hợp với các Sở Y tế, Công Thương thực hiện các nội dung tại Mục 5, Mục 12 
Phần V, Phương án này.

- Xây dựng Phương án tổng thể về công tác PCD tại địa phương, tổ chức 
phân công nhiệm vụ đến cấp xã trong khu vực kiểm soát của đơn vị, đảm bảo 
kịp thời hỗ trợ công tác an ninh trật tự, chốt chặn, truy vết khi có dịch xảy ra. 
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Lưu ý thêm tại các Khu CLTT khi số lượng NLĐ từ các nơi trở về địa phương 
theo xu hướng tăng dần, bao gồm cả các bộ phận cư trú tập trung tại các khu nhà 
trọ hoặc cư trú phân tán tại gia đình.

5. Sở Y tế: 
- Hướng dẫn các Chủ đầu tư hạ tầng, các CSSXKD thực hiện đúng 

nguyên tắc, điều kiện xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh tại các 
CSSXKD, KCN tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban 
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT 
ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế. Dự kiến các điều kiện đáp ứng (lực lượng y, bác sĩ, 
điều dưỡng, danh mục trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao và các loại thuốc men 
thiết yếu … ) cần thiết cho khu vực cách ly tập trung, điều trị, đảm bảo ứng phó 
khi có F0 (hoặc nhiều F0) xuất hiện tại các CSSXKD.

- Kiểm tra, hướng dẫn các CSSXKD tổ chức thực hiện các Phương án: 
Xét nghiệm cho NLĐ, Cách ly y tế, Điều trị cho bệnh nhân COVID-19; hướng 
dẫn công tác tự lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện công tác PCD hiệu quả, an toàn 
với các kịch bản “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”; Khu CLTT, Khu điều trị tại chỗ khi có 
dịch bệnh xảy ra.

6. Sở Giao thông vận tải rà soát, thống kê số lượng phương tiện, sẵn 
sàng huy động đáp ứng vận chuyển NLĐ từ các CSSXKD về các cơ sở cách ly 
tập trung và ngược lại khi có yêu cầu; thực hiện các hệ thống biển báo, phân 
luồng giao thông và các điều kiện khác đảm bảo phục vụ đưa đón NLĐ được bố 
trí lưu trú tại các Khu CLTT bên ngoài khi có F0 (hoặc nhiều F0) xuất hiện.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Thiết lập đường dây nóng đến các 
CSSXKD, BQL các Khu, Cụm công nghiệp, các đơn vị có liên quan, các Khu 
CLTT … ;  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thiết kế 
giám sát bằng hệ thống camera tại các khu vực cách ly tập trung để thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp xúc từ bên trong và bên ngoài của NLĐ; đảm 
bảo thông tin liên lạc, kịp thời triển khai các phương án phòng, chống dịch tại 
các CSSXKD khi có F0 (hoặc nhiều F0) xuất hiện.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực 
hiện xử lý, thu gom chất thải tại Mục 17, Phần V theo đúng quy định đảm bảo 
công tác vận hành các Khu CLTT khi có dịch bệnh.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê thực trạng về các trường học theo 
từng địa phương; lựa chọn đề xuất các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp về vị 
trí, khoảng cách, diện tích, thời gian sử dụng … đáp ứng việc sử dụng làm Khu 
CLTT, dự phòng ứng phó khi có F0 (hoặc nhiều F0) xảy ra tại các CSSXKD 
trên địa bàn tỉnh (ít nhất 01 cơ sở gần CCN và 02 cơ sở gần KCN).

10. Sở Tài chính căn cứ vào các hoạt động thực tế của cơ quan chủ trì, 
đơn vị phối hợp, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Phương án này theo đúng 
quy định hiện hành.
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11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công 
Thương, BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, các địa phương lồng ghép 
Phương án này với nội dung hướng dẫn triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 
01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

12. Sở Công Thương
- Chủ trì phối hợp với BQL các KKT và KCN, Sở Y tế, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, các Sở, ngành, các Công ty phát triển hạ tầng Khu/Cụm công nghiệp, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố vận dụng linh hoạt các nội dung chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 để triển khai thực hiện Phương án phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tại các CSSXKD trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đạt kết quả đề ra. 

- Phối hợp với BQL các KKT và KCN tỉnh,  UBND các huyện, thị xã, 
thành phố hướng dẫn xây dựng phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một cung 
đường hai điểm đến”; đôn đốc các CSSXKD cập nhật Bản đồ an toàn COVID. 
Chủ trì cùng các đơn vị phối hợp thẩm định phương án “4 tại chỗ” tại các 
CSSXKD trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cần lưu ý các CSSXKD 
không đảm bảo việc thực hiện “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ” để xác định nguyên nhân, 
lý do và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

13. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị phương án về phương tiện, con người đảm bảo các 
điều kiện thực hiện tốt công tác an ninh trật tự tại các chốt chặn; biển báo hướng 
dẫn trên các cung đường di chuyển; đặc biệt là tổ chức phối hợp truy vết khi có 
F0 (hoặc nhiều F0) xuất hiện tại các CSSXKD, KCN.

14. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị phương án thành lập 
khu cách ly dã chiến tại các Khu, Cụm công nghiệp khi có yêu cầu; phối hợp với 
Công an tỉnh chuẩn bị phương án về phương tiện, con người đảm bảo các điều 
kiện thực hiện công tác bảo vệ, lưu trú; an ninh trật tự, chốt chặn tại các cung 
đường di chuyển; hỗ trợ thực hiện công tác truy vết khi có F0 (hoặc nhiều F0) 
xuất hiện tại các CSSXKD, KCN.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
quản lý, vận hành các Khu CLTT đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi có F0 (hoặc 
nhiều F0) xuất hiện tại các CSSXKD, các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh.

16. Liên đoàn Lao động tỉnh nghiên cứu mọi hình thức cung cấp các 
thông tin chính thống, kịp thời qua hệ thống mạng xã hội (Facebook, Zalo …) 
của các cấp Công đoàn; thiết kế infographich, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng 
nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ trong phòng chống dịch bệnh và duy trì sản 
xuất trong điều kiện hiện nay.
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17. Công tác thu gom và xử lý chất thải:
- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam: Dự kiến các phương 

án đảm bảo môi trường về thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tại các Khu CLTT.
- Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam: Dự kiến các 

phương án đảm bảo môi trường về thu gom, xử lý chất thải độc hại tại các Khu 
CLTT.

- Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh: Dự kiến các phương 
án đảm bảo môi trường về thu gom, xử lý chất thải y tế tại các Khu CLTT.

18. Công tác cấp nước đến các Khu CLTT:
- Công ty Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng: 

Chuẩn bị phương án cấp nước sinh hoạt, phương án về con người, trang thiết bị 
liên quan, cần thiết đảm bảo vận hành các Khu CLTT tại Khu công nghiệp Điện 
Nam - Điện Ngọc.

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và Công ty Cổ phần BOO 
Nhà máy nước Phú Ninh: Phối hợp chuẩn bị phương án cấp nước sinh hoạt, 
phương án về con người, trang thiết bị liên quan, cần thiết đảm bảo vận hành các 
Khu CLTT tại Khu công nghiệp Tam Thăng.

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam: Chuẩn bị phương án cấp 
nước sinh hoạt, phương án về con người, trang thiết bị liên quan, cần thiết đảm 
bảo vận hành các Khu CLTT tại các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các 
CSSXKD trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình 
thực hiện, để phù hợp với thực tế, nếu cần thiết thay đổi hoặc bổ sung thì Sở 
Công Thương (đơn vị chủ trì) kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND/Ban 
Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, quyết định. Đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CĐT các Khu, CCN, các CSSXKD;
- Cty CP Môi tường đô thị Quảng Nam;
- Cty TNHH MTV xử lý MT Quảng Nam;
- Cty TNHH TM và Xây dựng An Sinh;
- Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam;
- Cty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

[daky]
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trần Văn Tân
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