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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV) trên đị bàn các khu công nghiệp 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-

TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 181/QĐ-BYT 

ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, 

chống bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona; Quyết định số 

237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng đối với 

từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona; Kế 

hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn các KCN 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tăng cường khả năng sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; phấn đấu không 

để dịch bệnh xảy ra, nếu xảy ra hạn chế tối đa tỷ lệ mắc và tử vong. 

 2. Yêu cầu 

 Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch; chủ động xây dựng các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm thông tin 

đầy đủ, kịp thời về diễn biến dịch bệnh không để công nhân lao động hoang 

mang, lo lắng ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời 

phải đảm bảo an toàn lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 

 II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ 

lệ mắc và tử vong. 

 - Tình huống 1 (Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại địa bàn các KCN): 

phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới củavi rút Corona 

về KCN từ vùng có dịch. 



 - Tình huống 2 (Xuất hiện nhỏ lẻ các trường hợp bệnh xâm nhập vào 

KCN): Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, phối hợp với ngành y tế, UBND huyện, 

thành phố khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, nhằm hạn chế thấp nhất 

việc lây lan ra cộng đồng. 

 - Tình huống 3 (Bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn trong tầm 

kiểm soát): Phối hợp với ngành y tế, UBND các huyện, thành phố có KCN để 

phong tỏa, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng 

trong cộng đồng. 

 - Tình huống 4 (Bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn): Phối hợp 

chặt chẽ với UBND huyện, thành phố, lực lượng của ngành y tế và của xã hội để 

khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc tử 

vong cho người lao động. 

 III. NỘI DUNG 

 1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trên địa bàn KCN 

 1.1. Nội dung triển khai 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Ban Quản lý các KCN; xây dựng kế 

hoạch phòng, chống dịch kèm theo dự trù kinh phí phòng, chống dịch tại cơ quan. 

 - Lập danh sách những người cần giám sát, kiểm tra sức khỏe (gồm những 

người lao đôṇg Trung Quốc mới sang làm việc tại các doanh nghiệp trước, trong 

và sau Tết; những người đi lao động, học tập, du lịch thường xuyên qua lại buôn 

bán, thăm thân qua biên giới Việt -Trung mới trở về KCN dịp trước, trong và sau 

Tết) để phối hợp với UBND huyện, thành phố cơ quan y tế áp dụng các biện pháp 

giám sát, kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày. 

 - Chủ động phối hợp với UBND huyện, thành phố, cơ quan y tế giám sát 

chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp không rõ nguyên nhân, 

đặc biệt là các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến người nhiễm 

Corona, người đi từ vùng dịch trở về KCN. Đối với số người Trung Quốc mới 

nhập cảnh phải bố trí khu ở riêng biệt để cách ly, giám sát sức khỏe trong thời 

gian 14 ngày trước khi bố trí vào làm việc tại doanh nghiệp. 

 - Phối hợp với cơ quan y tế khyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người 

lao động không hoang mang lo lắng. Theo dõi các tin đồn không chính xác về 

tình hình dịch bệnh trong KCN để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 - Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người. 

 - Người lao động bị sốt hoặc có biểu hiện nhiễm bệnh phải cho nghỉ làm để 

điều trị, giám sát, theo dõi chặt chẽ. 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thiết lập khu vực cách ly riêng 

để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, không để lây nhiễm trong 

các doanh nghiệp. 

 - Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh tại KCN và tổ chức thực hiện chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của UBND các huyện, thành phố. 

 1. 2. Nhiệm vụ 

 1.2.1. Phòng Quản lý Lao động 

 - Triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các doanh nghiệp KCN.  



- Nắm tình hình người lao động nước ngoài, đăc̣ biêṭ là số lao động Trung 

quốc trong các doanh nghiệp KCN đã về nước ăn Tết và số lao động Trung Quốc 

đã sang, chỗ ở tạm trú của người lao động Trung Quốc.  

- Phối hợp với Văn phòng Ban và các phòng chuyên môn của Ban tiếp 

nhận, xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện chế độ báo cáo 

công tác phòng chống dịch của UBND cấp tỉnh 

1.2.2. Văn Phòng Ban và các phòng chuyên môn của Ban 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Lao động nắm tình hình dịch bệnh tại các 

KCN và tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 

1.2.3. Các doanh nghiệp 

- Hạn chế người lao động nước ngoài từ vùng có dịch bệnh sang làm việc 

tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt là lao động nước ngoài mang quốc 

tịch Trung Quốc. 

- Doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch phòng, chống dịch, tăng cường việc 

giám sát, khai báo với Ban Quản lý các KCN và cơ quan y tế đối với người đến 

từ các vùng có dịch bệnh. Giám sát, khai báo y tế đối với người lao động nước 

ngoài, nhất là người lao động mang quốc tịch Trung Quốc. Những người đến từ 

các vùng có dịch bệnh trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần 

đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.  

- Tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Nếu phát hiện có nghi ngờ người lao động có dấu hiệu về viêm đường hô 

hấp cấp (sốt, ho, khó thở) các doanh nghiệp phải báo ngay tới các cơ sở y tế để tổ 

chức thực hiện theo dõi, giám sát điều trị kịp thời. 

- Báo cáo kịp thời các nội dung do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. 

2. Tình huống 2. Xuất hiện trường hợp bệnh xác định xâm nhập vào 

KCN 

2.1. Nội dung triển khai 

2.1.1. Các phòng của Ban: 

Phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện các biện pháp cách ly chặt 

chẽ, điều trị, chăm sóc tích cực cho các trường hợp mắc bệnh để hạn chế nguy cơ 

tử vong; phối hợp UBND huyện, thành phố, nắm chắc tình hình, diễn biến, dự 

báo nguy cơ tiến triển của dịch bệnh, triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch có hiệu quả, phù hợp với tình hình. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp hạn chế người ra vào các khu vực tiếp giáp với 

khu vực có dịch. Trong trường hợp cần thiết yêu cầu các doanh nghiệp có vị trí 

liền kề vùng dịch cho người lao động nghỉ việc để tránh lây lan. 

2.1.2. Doanh nghiệp 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN và UBND huyện, thành phố,  

các cơ sở y tế thực hiện chống dịch. 

- Thực hiện nắm bắt tình hình dịch bệnh tại doanh nghiệp và báo cáo đầy 

đủ, kịp thời tình hình, diễn biến liên quan đến dịch bệnh theo quy định. 

2.2. Nhiệm vụ 



- Ban Quản lý các KCN phối hợp với UBND huyện, thành phố, cơ sở y tế 

thực hiện biện pháp chống dịch; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong công 

tác chống dịch và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và 

các ngành có liên quan. 

- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Quản lý các KCN, UBND huyện, thành phố, cơ quan y tế trong công tác chống 

dịch. 

3. Tình huống 3. Dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn 

KCN (nhưng vẫn trong tầm kiểm soát) 

3.1. Nội dung triển khai 

- Thực hiện các nội dung như tình huống 2. 

- Phối hợp với UBND huyện, thành phố, các cơ sở y tế khoanh vùng ổ 

dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người lao động trong khu vực ổ 

dịch. 

- Phối hợp với UBND huyện, thành phố, các cơ sở y tế tăng cường giám 

sát các chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại KCN; giám 

sát các trường hợp viêm đường hô hấp nặng. 

- Tiếp tục nâng mức cảnh báo cho toàn thể người lao động trong các KCN 

nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác cũng như tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn KCN tạm dừng hoạt động, có biện 

pháp phong tỏa đi lại đối với khu vực có dịch. 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại Ban Quản lý các KCN báo cáo tình 

hình dịch hàng ngày và đột xuất theo quy định và thống nhất chỉ đạo triển khai 

các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương có dịch. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Ban Quản lý các KCN phối hợp với UBND huyện, thành phố, cơ sở y tế 

thực hiện biện pháp chống dịch; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong công 

tác chống dịch và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và 

các ngành có liên quan. 

- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Quản lý các KCN, UBND huyện, thành phố, cơ quan y tế  trong công tác chống 

dịch 

4. Tình huống 4: Dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn 

KCN 

4.1. Nội dung triển khai 

- Tiếp tục nâng mức cảnh báo cộng đồng để người lao động nêu cao hơn 

nữa tinh thần cảnh giác cũng như tăng cường các biện pháp chống dịch. 

- Phối hợp với UBND huyện, thành phố, cơ sở y tế thực hiện các biện pháp 

cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; điều tra, theo dõi 

chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh. 

- Phối hợp với UBND huyện, thành phố phong tỏa các doanh nghiệp có 

dịch, áp đặt lệnh cấm đi lại, cấm các hoạt động đông người, cho toàn bộ người 

lao động trong doanh nghiệp nghỉ việc. 



- Dừng toàn bộ các hoạt động khác để tập trung cho nhiệm vụ chống dịch. 

4.2. Nhiệm vụ 

- Ban Quản lý các KCN phối hợp với UBND huyện, thành phố, cơ sở y tế 

thực hiện biện pháp chống dịch; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong công 

tác chống dịch và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và 

các ngành có liên quan. 

- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Quản lý các KCN, UBND huyện, cơ quan y tế trong công tác chống dịch. 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các phòng thuộc Ban, các 

doanh nghiệp quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này. Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại doanh nghiệp mình. Thực hiện nề 

nếp chế độ báo cáo đối với các cơ quan theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Lưu: VT, LĐ. 

Bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở y tế; 

- UBND huyện Việt Yên, Yên Dũng, 

Hiêp̣ Hòa, TP Bắc Giang (p/h);  

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lãnh đạo Ban. 
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