
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2021 

V/v triển khai, phổ biến mẫu kế hoạch 

PCD COVID-19 cho CSSXKD và  

mẫu cam kết PCD tại CSSXKD, khu 

nhà trọ cho người lao động 

 

 

 

Kính gửi: 

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang diễn biến 

phức tạp. Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 17/7/2021, toàn thành phố ghi nhận 267 

bệnh nhân COVID-19; nhiều trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến nhiều 

chuỗi lây nhiễm tại cộng đồng, tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp,…: Chuỗi 

lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân đầu tiên phát hiện tại Công ty nhựa Duy Tân, 

chuỗi lây nhiễm liên quan đến Công ty Điện tử Việt Hoa, Công ty VNPT NET3, 

Chi Cục thuế Thanh Khê-Liên Chiểu, ổ dịch đường Nguyễn Phước Nguyên, 

đường Tản Đà, quận Thanh Khê, đường Hoàng Tăng Bí, quận Cẩm Lệ,…Bên 

cạnh đó, nhiều trường hợp mắc bệnh lây lan tại khu nhà trọ của người lao động 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) lưu trú. 

Qua quá trình triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát cho thấy các 

CSSXKD vẫn chưa xây dựng được 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 chưa phù hợp với thực tế của các CSSXKD. Các quy 

định phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động chưa được phổ biến, 

triển khai quyết liệt. 

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021, trong đó Bộ Y tế đã 

xây dựng mẫu kế hoạch dành cho CSSXKD (Phụ lục 1) và mẫu cam kết dành 

cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động (Phụ lục 2).  

Để thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các CSSXKD và các địa 

phương trong việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 

và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19, Sở Y tế đề 

nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp, phổ biến và triển khai hướng dẫn 

mẫu kế hoạch cho các CSSXKD thuộc phạm vi, địa bàn quản lý và mẫu cam kết 

dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động cho chính 

quyền cấp cơ sở để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và quy định của 

thành phố.  
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(đính kèm Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế kèm 

theo mẫu kế hoạch, mẫu cam kết phòng, chống dịch COVID-19). 

Sở Y tế đề nghị sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Công an thành phố (để p/hợp); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT TP; 

- TTYT các quận, huyện; 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiên Hồng 
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