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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BYT- MT  
V/v mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho 

CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu 

nhà trọ cho người lao động. 

Hà Nội, ngày        tháng  7  năm 2021 

 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 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 và Quyết định số 

2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 về việc hướng dẫn các phương án phòng, chống 

dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 

(CSSXKD) và khu công nghiệp. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện và 

kiểm tra giám sát tại các tỉnh, thành phố 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. Nhiều địa phương chưa triển khai các quy 

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

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 (sau đây gọi là mẫu kế 

hoạch), 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 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hướng dẫn cụ thể cho các CSSXKD và 

các đơn vị.  

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phổ biến và triển khai 

hướng dẫn mẫu kế hoạch cho các CSSXKD thuộc 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 địa 

phương. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Phòng Quản lý sức khỏe lao 

động, Cục Quản lý môi trường y tế; điện thoại 024 3227 2855).   

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);  

- Các đ/c Thứ trưởng;  

- Bộ LĐTBXH; Bộ Công thương; Tổng LĐLĐVN; 

- SYT, TT KSBT 63 tỉnh/thành phố; 

- Các Viện: SKNNMT, YTCC TP.HCM, Pasteur Nha 

Trang, Pasteur Tp.HCM; VSDT Tây Nguyên; 

- Lưu: VT, MT. 
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