
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 
 

Số:               /SYT-NVY&QLHN 

 

V/v triển khai Kế hoạch phòng chống 

dịch COVID-19 cho các CSSXKD và 

cam kết phòng chống dịch COVID-19 

tại khu nhà trọ cho người lao động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Phú Thọ, ngày        tháng 7 năm 2021 

   
     

  Kính gửi:  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Công thương; 

- Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ; 

- UBND các huyện, thị, thành. 
 

 Thực hiện Văn bản số 5522/BYT-MT, ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất  kinh doanh 

(CSSXKD)  và mẫu cam kết phòng chống dịch COVID-19 tại khu nhà trọ cho 

người lao động, Sở Y tế trân trọng đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thị, thành: 

1. Chỉ đạo các CSSXKD: 

- Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và 

phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 tại nơi làm việc 

theo đúng quy định và phù hợp với thực tế của đơn vị. 

- Ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 với chính quyền địa phương, 

hoặc với BQLKCN (cơ quan quản lý trực tiếp). 

 Chi tiết mẫu Kế hoạch và mẫu Cam kết: tại các phụ lục của Văn bản 

5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế (Có gửi kèm văn bản này).  

2. UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo UBND và BCĐ PC COVID-19 

cấp xã rà soát, hướng dẫn các chủ nhà trọ trên địa bàn có tổ chức cho người lao 

động thuê trọ: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch 

COVID-19 tại nơi cư trú (Theo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại 

cộng đồng trong trạng thái bình thường mới, ban hành tại Quyết định số 

3888/QĐ-BYT, ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế) 



- Ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 với UBND cấp xã  theo mẫu 

Cam kết tại các phụ lục của Văn bản 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y 

tế (Có gửi kèm văn bản này).  

3. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công 

tác phòng chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, các nhà trọ cho người lao 

động theo các nội dung nêu trên và việc tuân thủ thực hiện các nội dung liên 

quan khác tại: 

- Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia PC COVID-19 về việc 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. 

- Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 05/6/2021 về việc 

hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 

tại các CSSXKD và khu công nghiệp. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện, thị thành phối 

hợp triển khai thực hiện để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới an toàn, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Ban Chỉ đạo PCDCOVID-19 

 tỉnh Phú Thọ (để b/cáo); 

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (để ph/hợp); 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/cáo); 

- Lưu: VT, NVY&QLHN (Bình). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thọ 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-13T17:59:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Quang Thọ<tholq.soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-07-14T07:08:08+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-07-14T07:08:21+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-07-14T07:08:27+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




