
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v hướng dẫn cách ly, xét 

nghiệm trong các khu công 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp  

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Y tế, Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố.  
 

Thực hiện Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc  

hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Giao UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) thực hiện nghiêm các 

hướng dẫn, văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại CSSXKD, 

KCN của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và 

của UBND tỉnh đã ban hành, cụ thể: Công văn số 1096/BYT-MT ngày 

23/02/2021, Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 05/5/2021, Công văn số 

4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 và Công văn số 656/UBND-KGVX ngày 

23/5/2021. 

- CSSXKD phải thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 

nơi làm việc và ký túc xá được quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 về “Hướng dẫn phòng, chống và đánh  giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá”. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh 

giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng của 

CSSXKD hoặc toàn bộ CSSXKD có được tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất 

để khắc phục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

- Yêu cầu các CSSXKD tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả 

cho Sở Y tế; đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Quản lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham 

gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao. Yêu cầu phải thực hiện 

khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong CSSXKD, khu công 

nghiệp và những người liên quan (người cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển 

vật tư, hàng hóa...). 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển người lao động đảm bảo các quy 

định phòng, chống dịch gồm giãn cách (sử dụng dưới 50% công suất vận 
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chuyển), mở cửa sổ (nếu có) và hạn chế sử dụng điều hòa, vệ sinh khử khuẩn 

phương tiện sau mỗi lần đưa đón người lao động và thực hiện 5K. 

- Khi có ca mắc COVID-19 tại CSSXKD, trước khi đưa các trường hợp 

tiếp xúc gần (F1) đi cách ly y tế phải thực hiện phân nhóm theo từng dây 

chuyền, phân xưởng sản xuất và mức độ nguy cơ tiếp xúc; những nhóm có cùng 

nguy cơ bố trí cách ly y tế trong cùng phân khu cách ly. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan liên quan hướng dẫn xác định các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần 

tại các CSSXKD; xem xét, hỗ trợ và tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên SARS-COV-2 hoặc xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) bảo 

đảm đúng quy định khi có đề nghị của các CSSXKD trên địa bàn tỉnh. 

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc các 

CSSXKD trên địa bàn tiếp tục đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật trên bản 

đồ an toàn COVID-19. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;     

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ BCĐ theo QĐ số 1023/QĐ-UBND; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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