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UBND TỈNH LÀO CAI  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

Số:           /KH-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày       tháng 05 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TẠI 

KHU KINH TẾ TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của 

Ban chỉ đạo Quốc gia 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;  

Căn cứ Phương án số 234/PA-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID -19 tỉnh về việc kiểm soát dịch bệnh tại các Khu công 

nghiệp theo từng cấp độ trên địa bàn; 

Thực hiện Văn bản số 1866/UBND -VX ngày 11/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -

19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các Khu công nghiệp,Khu kinh tế như sau: 

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Mục đích 

- Chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để dịch COVID-19 xảy ra 

trong địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp góp phần giúp các doanh nghiệp 

duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phối hợp để xử lý khi có dịch xảy ra, 

không để bị động, bất ngờ. Tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh 

xâm nhập từ bên ngoài, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để không để 

lây lan. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách và thường xuyên. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các 

Chỉ thị của Trung ương; Văn bản, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, gắn 

trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19;  
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- Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, các khu công nghiệp khắc 

phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

          1. Kiện toàn Ban chỉ đạo 

         - Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu 

kinh tế, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý Cửa khẩu, Trung tâm Dịch vụ khu 

kinh tế; lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên để phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các đơn 

vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh. 

         - Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 

từng doanh nghiệp. 

2. Công tác tuyên truyền  

- Quán triệt các doanh nghiệp, người lao động tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của 

tỉnh với tinh thần chủ động phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn nhưng cũng cần 

bình tĩnh, không hoang mang lo lắng. Treo, dán các áp phích, thông báo hướng 

dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực công cộng người lao 

động, khách hàng có thể đọc và làm theo. 

           - Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế. 

- Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, 

hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện đầy đủ các 

khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "9K" 

(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế - Kiểm soát 

biên giới – Khu cách ly an toàn – Không ra khỏi nhà khi không cần thiết – Không 

đăng tải thông tin sai sự thật); 

- Tuyên truyền hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng NCOVI, 

BLUEZONE để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc gắn với các ca nhiễm 

COVID-19. Tự giác khai báo y tế khi đi về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với 

người bị bệnh. 

          - Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các 

trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu 

vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

          3. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp 

phòng, chống dịch 

          3.1.  Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

           - Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tại Khu kinh tế, các Khu công 

nghiệp khẩn trương xây dựng các phương án xử lý nếu xảy ra tình huống các ca 

bệnh dương tính trong cơ sở sản xuất, nhà máy tại Khu kinh tế, Khu công 
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nghiệp; đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. chủ động trong 

việc lên kịch bản và diễn tập tình huống. Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết trong 

trường hợp khẩn cấp.  

          - Phối hợp với Sở Y tế Lào Cai (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) tổ chức 

tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ Y tế doanh nghiệp về công tác phòng chống 

dịch nói chung và phòng chống dịch COVID -19 nói riêng, đồng thời tổ chức 

các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch 

COVID - 19 tại doanh nghiệp. 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường hỗ trợ, giám sát 

hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; quản lý 

chặt chẽ lực lượng lao động đặc biệt là các lao động ngoại tỉnh, lao động từ các 

vùng có dịch. 

          - Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thông báo, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp có nhu 

cầu vận tải hàng hóa đi và đến các vùng dịch phải đảm bảo các điều kiện về 

phòng chống dịch và xác định khu vực cách ly tại đơn vị. 

          3.2. Công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp 

          - Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho tất cả người lao động về việc thực 

hiện các hướng dẫn khác của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID -19. 

Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng chống dịch COVID -19 tại 

các khu vực công cộng người lao động/khách hàng có thể làm theo. 

 - Yêu cầu người lao động cài đặt phần mền NCOVI, BLUEZONE của Bộ 

Y tế để khai báo tình trạng sức khoẻ hàng ngày. Thiết lập đường dây nóng của 

doanh nghiệp để người lao động phản ánh, yêu cầu kịp thời. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc, nhà ăn. Tăng 

cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra 

vào, hoặc sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. 

           - Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động tập trung đông 

người trừ trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch. Có cơ 

chế cho phép người lao động làm việc, bố trí ca làm việc linh hoạt. 

          - Bố trí người đo thân nhiệt nhanh cho người lao động tại cổng ra vào của 

doanh nghiệp trước khi vào làm việc. Cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu 

trang đúng cách cho người lao động. Tất cả khách khi vào doanh nghiệp đều 

phải tiến hành đo thân nhiệt đảm bảo bình thường mới được vào làm việc, cấp 

phát và yêu cầu khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc nước 

rửa tay khô. 

           - Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước 

sạch và xà phòng cho người lao động và khách hàng. Bố trí đủ thùng đựng chất 

thải có nắp đậy. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử 

khuẩn nơi làm việc. 

          - Khi có trường hợp người lao động, khách hàng có một trong các biểu 
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hiện sốt hoặc ho, khó thở thì gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế (hoặc của 

CDC tỉnh) để được tư vấn kịp thời. 

          - Tổ chức ăn ca đảm bảo quy định về phòng chống dịch. 

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch đối với chuyên gia, 

lao động nước ngoài nhập cảnh. 

         3.3. Thực hiện thông điệp 9K 

Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế - 

Kiểm soát biên giới – Khu cách ly an toàn – Không ra khỏi nhà khi không cần thiết 

– Không đăng tải thông tin sai sự thật. 

- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

          - Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, 

điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa 

thông thoáng. 

- Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.  

- Không tụ tập đông người. 

- Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng 

dụng khẩu trang y tế BlueZone. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện 

cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa 

phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. 

- Kiểm soát biên giới: Tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động nhập 

cảnh qua đường bộ và đường biên; kiên quyết kiểm soát, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm theo pháp luật hoạt động nhập cảnh trái phép. 

- Khu cách ly an toàn: Tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các 

quy trình, thủ tục, quy định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung. 

- Không ra khỏi nhà khi không cần thiết: Người dân không ra khỏi nhà khi 

không cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch. 

- Không đăng tải thông tin sai sự thật: gây hoang mang dư luận, ảnh 

hưởng đến thành quả phòng, chống dịch của Đảng, Chính phủ và Nhân dân. 

          3.4. Bố trí khu vực cách ly 

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc để 

kiểm soát các trường hợp nguy cơ trước khi vào doanh nghiệp, có thể bố trí 01 

phòng cách ly tạm thời trong khu vực sản xuất cho các trường hợp trong quá 

trình làm việc có dấu hiệu: Ho, sốt, rát họng.... 

- Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; có biển 

báo khu vực cách ly tạm thời, hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn khi không có điều 
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kiện rửa tay bằng xà phòng; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ 

sinh riêng (nếu có). 

          3.5. Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 25/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia 

 Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế và các 

khu công nghiệp có người lao động, chuyên gia, thực tập sinh…, từ tỉnh ngoài 

đến lao động, học tập phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 25/5/2020 ban hành “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”; kịp thời 

phát hiện người về từ vùng đang có dịch lưu hành để thực hiện cách ly tập trung 

theo quy định. 

3.6. Công tác kiểm tra giám sát 

- Thành lập các Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát đột xuất tại 

các doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các 

quy định phòng chống dịch COVID-19. 

- Doanh nghiệp thường xuyên thực hiện tự kiểm tra, giám sát công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh và 

ngành Y tế quy định.  

            4. Xử lý, ứng phó các tình huống phát sinh 

           4.1. Phân loại F trong phòng dịch bệnh 

Loại F Định nghĩa loại F Phương pháp xử lý y tế Hướng dẫn thực hiện 

 

F0 

Bệnh nhân dương 

tính hoặc được xử lý 

như dương tính 

- Điều trị tại bệnh viện 

- Báo tình trạng của mình cho F1 

 

 

F1 

Tiếp xúc trực tiếp 

với ca dương tính 

- Cách ly tại các cơ sở cách ly tập 

trung tỉnh. 

- Báo tình trạng của mình cho F2 

 

 

 

 

F2 

 

 

 

Tiếp xúc trực tiếp 

với nhóm F1 

 

 

- Cách ly tập trung tại nơi quy 

định/cách ly tại nhà theo yêu cầu của 

chính quyền địa phương 

- Báo tình trạng của mình cho F3 

Nhân viên biết mình có tiếp xúc F1 thì 

ngay lập tức: 

* Gọi điện cho đường dây nóng của 

CDC –Báo cho Ủy ban/trạm y tế địa 

phương nơi mình cư trú hoặc, 

* Báo cho doanh nghiệp (người quản 

lý trực tiếp hoặc Trưởng ban chỉ đạo 

doanh nghiệp). 

 

 

F3 

 

 

Tiếp xúc với nhóm 

F2 

 

- Tự theo dõi tại nhà theo yêu cầu 

của chính quyền địa phương (nếu cần) 

- Báo tình trạng của mình cho F4 

Nhân viên biết mình có tiếp xúc với 

F2 thì 

ngay lập tức: 

* Báo cho Ủy ban/trạm y tế địa 

phương nơi mình cư trú hoặc, 

* Báo cho doanh nghiệp (người quản 
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Loại F Định nghĩa loại F Phương pháp xử lý y tế Hướng dẫn thực hiện 

lý trực tiếp hoặc Trưởng ban chỉ đạo 

doanh nghiệp). 

 

 

 

F4/F5 

 

 

 

- Tiếp xúc với nhóm 

F3/F4 

 

 

- Theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt 

hàng ngày 

- Theo dõi tình hình các F trên 

Nhân viên biết mình có tiếp xúc F3/F4 

thì nên: 

* Báo cho chính quyền địa phương 

hoặc 

* Báo cho doanh nghiệp (người quản 

lý trực tiếp hoặc Trưởng ban chỉ đạo 

doanh nghiệp). 

           4.2. Phân chia các mức độ nguy cơ 

         a. Mức độ 1: Các tỉnh lân cận Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang đã có bệnh 

nhân nhiễm bệnh COVID-19. 

         b. Mức độ 2: 

          - Các vùng có người lao động của doanh nghiệp sinh sống và các vùng 

này đang bị cách ly. Người lao động của doanh nghiệp thuộc đối tượng F2 tại 

vùng sinh sống. 

         - Người lao động đang đi làm được thông báo từ nhà từ đối tượng F3 

chuyển thành F2. 

          c. Mức độ 3: 

          - Các vùng có người lao động của doanh nghiệp sinh sống, các vùng này 

đang bị cách ly và trong gia đình, người thân người lao động của doanh nghiệp 

có người nhiễm bệnh COVID-19 (người lao động của doanh nghiệp thuộc đối 

tượng F1). 

         - Trong doanh nghiệp có xuất hiện trường hợp F1 

         - Trong doanh nghiệp có người nghi bị nhiễm Covid - 19 và đã được 

Trung tâm CDC tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. 

          d. Mức độ 4: 

Trong doanh nghiệp, người nghi nhiễm bệnh Covid - 19 trước đó có kết 

quả dương tính đối với mẫu xét nghiệm 

4.3. Phương án xử lý cho từng tình huống 

         a. Mức độ 1: Doanh nghiệp đã triển khai các hạng mục công việc tại 

khoản 2 mục III 

    b. Mức độ 2: 

- Doanh nghiệp yêu cầu số người lao động làm việc trực tiếp tại vùng trên 

(vùng đang được cách ly) không đến làm việc, người lao động có trách nhiệm 
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thông báo cho Doanh nghiệp thời gian tự cách ly tại gia đình trong vòng 14 ngày 

để theo dõi, giám sát. 

          - Di chuyển F2 vào khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí, cho phép F2 

về nhà để nghỉ. Lên danh sách các người lao động có tiếp xúc gần với đối tượng 

F2. Tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe và cập nhật thông tin hằng ngày về các 

F2 liên quan. 

         c. Mức độ 3: 

          - Thông báo cho người lao động của Doanh nghiệp (F1) ở nhà, chờ quyết 

định cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh hoặc của huyện, thành phố. 

          Xác định danh sách F2 & F3. Với F2: gọi điện thoại trực tiếp cho từng F2 

để hướng dẫn tự khai báo với chính quyền địa phương và thực hiện tự cách ly tại 

nhà, đảm bảo rằng F2 không đến cơ quan làm việc 

          - Khẩn cấp di chuyển F1 vào khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí chờ 

CDC tỉnh xử lý. Lên danh sách các F2 (tiếp xúc gần) được xác định và di 

chuyển ra khu vực cách ly chờ CDC xử lý, cho phép các F2 về nhà để tự cách ly 

sau khi được CDC kiểm tra sức khỏe. 

          - Khoanh vùng F3, kiểm tra tình trạng sức khỏe.Tiếp tục theo dõi tình 

hình sức khỏe và cập nhật thông tin hằng ngày về các F liên quan. Giới hạn đi 

lại đối với đối với khu vực có F1 làm việc. Trong trường hợp này thì hầu hết các 

người lao động của Doanh nghiệp sẽ thuộc diện F2 và phải tự cách ly tại nhà 14 

ngày. Doanh nghiệp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố 

để xử lý. 

         d. Mức độ 4 

         - Nhóm 1: Tiếp xúc gần với người bị nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao 

(F1) sẽ được thông báo ở nhà, chờ quyết định cách ly tập trung tại các cơ sở 

cách ly của tỉnh hoặc của huyện/thành phố. 

          - Nhóm 2 tiếp xúc gần với các F1 (F2) Doanh nghiệp yêu cầu số người lao 

động không đến làm việc, người lao động có trách nhiệm thông báo cho doanh 

nghiệp thời gian tự cách ly tại gia đình trong vòng 14 ngày để theo dõi, giám sát. 

Trong trường hợp này thì hầu hết các người lao động của doanh nghiệp sẽ thuộc 

diện F2 và phải tự cách ly tại nhà 14 ngày. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo 

cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố để xử lý. 

         4.4. Xử trí khi tại nơi làm việc có người lao động bị sốt, ho, khó thở 

Trường hợp phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, 

khó thở tại nơi làm việc thực hiện theo các bước sau: 

- Thông báo cho cán bộ quản lý trực tiếp nơi làm việc. 

- Cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách. 

- Tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét (nếu có thể) 

- Đưa đến khu vực riêng đã được bố trí cách ly. 
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          - Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển. 

          - Lập danh sách và theo dõi tình hình sức khỏe của những người tiếp xúc gần. 

          - Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của người lao 

động đó. 

           - Thực hiện khử khuẩn ngay tại vị trí làm việc, nơi cách ly tạm thời, của 

người lao động đó, đặc biệt các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc và khu vực vệ sinh. 

            - Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để thực hiện khử khuẩn nơi làm 

việc theo đúng quy định khi có thông báo và cung cấp thông tin về những người 

tiếp xúc gần. 

         5. Thông tin đường dây nóng để liên hệ 

          5.1.  Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 

- Số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. 

            Số điện thoại liên hệ giờ hành chính: 02143.686.190 

          - Ông Nguyễn Ngọc Khải, Trưởng ban, Số điện thoại: 0913.359.983 

          - Ông Nguyễn Bá Trụ, Phó Trưởng ban,  Số điện thoại: 0988.978.344 

          - Ông Hà Đức Thuận, Phó Trưởng ban, Số điện thoại: 0834.561.999 

          - Ông Cao Bá Quý, Phó Trưởng ban, Số điện thoại: 0912.555.444 

          - Ông Trần Ngọc Tráng, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, Số điện 

thoại: 0912.475.999 

 - Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Kế hoạch – Tổng hợp, số điện 

thoại: 0916.428.281 

 - Bà Lê Thị Phương Thảo, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp, số 

điện thoại: 0985.997.853 

            5.2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) 

           - Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Số điện thoại: 

0912.567.252 

           - Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh: 0947.247.377 

           - Đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), số điện 

thoại: 0833.188.137 

6. Tổng hợp báo cáo 

Yêu cầu các doanh nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình duy trì sản xuất 

kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp cho 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đồng thời gửi báo cáo về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật (đơn vị thường trực ngành Y tế về phòng chống dịch) để tổng hợp 

gửi BCĐ tỉnh. 

Yêu cầu báo cáo như sau: 
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         - Hàng ngày báo cáo nhanh trước 16 giờ 30 trong ngày (khi có dịch xảy ra 

trên địa bàn tỉnh) 

         - Báo cáo tuần gửi trước 15 giờ 30 ngày thứ 6 trong tuần. 

         - Báo cáo tháng gửi trước 01 ngày kết thúc tháng. 

Các báo cáo gửi về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, số 001, đường 

Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;  

Email: phongqlck-blqkkt@laocai.gov.vn;  dnld.kkt@gmail.com;   

Điện thoại liên lạc ông Trần Ngọc Tráng 0912.475.999; Bà Lê Thị 

Phương Thảo 0985.997.853 ; 

Đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), số điện 

thoại: 0833.188.137 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

 1. Đối với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 

         - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm 

chung, các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

tại địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp được giao phụ trách. 

          - Văn phòng Ban đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Ban Quản lý, chủ trì 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

         - Phòng Quản lý Doanh nghiệp là thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm 

tham mưu triển khai các hoạt động phòng chống dịch đến các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp, theo dõi nắm bắt tình hình chung, tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

         - Phòng Kế hoạch – Tổng hợp: thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm 

tham mưu triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại khu vực Cửa khẩu theo 

dõi nắm bắt tình hình chung, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Phòng Quy hoạch Xây dựng & Quản lý Đầu Tư, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng đại diện KCN Tằng Loỏng tham gia phối hợp với các 

phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp trong công tác phòng, 

chống dịch tại Khu kinh tế, các khu công nghiệp. 

 - Ban Quản lý Cửa khẩu: chịu trách nhiệm theo dõi nắm bắt tình hình dịch 

COVID-19 tại khu vực cửa khẩu, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tổng hợp triển 

khai công tác phòng, chống dịch các cửa khẩu. 

         - Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế: chịu trách nhiệm theo dõi nắm bắt tình 

hình dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý hạ tầng. 

         2. Đối với các doanh nghiệp 

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phân công 

nghiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch 

phòng chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nước ngoài 

mailto:phongqlck-blqkkt@laocai.gov.vn
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đề nghị xây dựng bằng ngôn ngữ tiếng Việt), trong đó nêu rõ kịch bản, phương 

án thực hiện phong tỏa, cách ly đối với một phân xưởng, một khu vực hoặc toàn 

bộ doanh nghiệp khi có trường hợp mắc Covid-19 và thông báo để người lao 

động được biết.  

 - Thường xuyên tự tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại 

nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo hướng dẫn số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia, đồng thời có kế 

hoạch cải thiện các nội dung chưa đạt trong thời gian sớm nhất. 

 3. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (nơi có các 

Khu công nghiệp). 

 - Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh nắm bắt tình hình dịch COVID tại địa phương, các khu công nghiệp 

trên địa bàn. 

 - Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc tổ chức các 

điểm cách ly (trong các nhà máy, xí nghiệp), khoang vùng, truy vết các trường 

hợp F1 tại các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp có trường hợp nhiễm bệnh. 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn phòng, các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào 

Cai, các doanh nghiệp khu kinh tế và các khu công nghiệp căn cứ Kế hoạch này 

tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai (qua phòng Quản lý Doanh nghiệp) để kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp ./. 
 

 
Nơi nhận: 

    - BCĐ PCD tỉnh (để b/c); 

    - Sở Y tế (để p/h); 

    - UBND Thành phố LC (p/h); 

    - UBND huyện Bảo Thắng (p/h) 

    - Các DN KKT, KCN (để thực hiện); 

    - Lãnh đạo Ban; 

    - Các phòng ban, đơn vị BQLKKT (t/h); 

    - Lưu VT, QLDN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Khải 
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