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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí 

khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc 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” và các văn bản chỉ đạo liên quan; Căn cứ Công văn số 

6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống 

dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; Căn cứ Hướng dẫn 4279/SYT-NVYD ngày 

29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn các phuong án phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc dịch COVID-19 

tại đơn vị cụ thể như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tổng số người người lao động: 61 người 

Số người lao động tại địa phương: 60 người; 

Số người lao động ngoại tỉnh: 01 người; 

Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn/ký túc xá: 05 người; 

Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: 05 người; 

Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 0 người; 

Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị: 0 người; 

Số người lao động là người nước ngoài: 0 người; 

3. Số người lao động theo từng phòng/ban/vị trí làm việc 

- Ban Giám đốc: 03 người; 

- Văn phòng Sở: 13 người; 

- Thanh tra Sở: 03 người; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: 05 người; 

- Phòng Quản lý công nghiệp: 06 người; 

- Phòng Quản lý năng lượng: 05 người; 
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- Phòng Quản lý thương mại: 08 người; 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (gọi tắt là Trung tâm): 

18 người; 

3. Tổng số cán bộ y tế: 0 (không). 

4. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị 

- Họ và tên: Mông Thế Dũng - Chánh Văn phòng Sở; 

- Số điện thoại: 02053.882.889; 0918.324.189; 

- Email: mtdung@langson.gov.vn; 

- Trình độ chuyên môn: Đại học. 

B. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép 

hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ 

nguy cơ. 

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-

19 theo các phương án. 

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 

1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị như: 

Cổng ra vào, phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, khu vực để xe…theo thứ tự 

ưu tiên: 

- Vị trí 1: Cổng ra vào Sở Công Thương; cổng ra vào Trung tâm 

KC&XTTM; 

- Vị trí 2: Văn phòng Sở: Văn thư; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Văn 

thư Trung tâm KC&XTTM; 

- Vị trí 3: Hội trường; phòng họp; phòng chuyên môn tại Sở và tại Trung 

tâm. 

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn 

tại đơn vị: (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, ATM, máy bán 

hàng tự động, cây uống nước, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng 

chung, micro, mặt bàn làm việc,…) 

- Tay vịn cầu thang: Số lượng 08 đợt (04 đợt tại Sở, 04 đợt tại Trung tâm); 

- Tay nắm cửa: Số lượng 60 cái (40 cái tại Sở, 20 cái tại Trung tâm); 

- Điện thoại cố định: Số lượng 20 cái; 

- Máy tính bàn: 56 cái (38 cái tại Sở, 18 cái tại Trung tâm); 
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- Mặt bàn làm việc: 56 cái. 

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung cấp thức ăn, lương thực, 

thực thẩm, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đua đón chuyên gia, NLĐ, ngân hàng, 

điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát 

nước…) 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, văn phòng phẩm, cung cấp nước uống. 

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị 

- Số lượng xe: ô tô 03 chiếc (02 chiếc tại Sở, 01 chiếc tại Trung tâm); 

- Số lượng lái xe: 03 người (02 người tại Sở, 01 người tại Trung tâm). 

5. Mức độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt 

trụ sở 

Do Trụ sở đơn vị ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, giao điểm của các đường 

giao thông nội thị, sát khu dân cư nên nguy cơ mắc bệnh dịch COVID-19 dễ xảy 

ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra một số công chức thường xuyên đi công tác tại các 

huyện trong tỉnh nên tiếp xúc với đối tác, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Các vị trí có nguy cơ mắc dịch bệnh như sau: 

- Mức độ cao: Bộ phận Văn phòng tiếp công dân và khách đến liên hệ công 

tác; lái xe, bảo vệ; Bộ phận Văn thư phòng Hành chính thuộc Trung tâm. 

- Mức độ trung bình: Ban Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Trung tâm; Lãnh 

đạo các phòng, công chức, viên chức các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung 

tâm. 

- Mức độ thấp: Người lao động thuộc Sở và Trung tâm.  

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI ĐƠN VỊ 

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới 

Thực hiện các giải pháp và điều kiện bắt buộc về thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế, đó là: 

- Ra vào cơ quan đo thân nhiệt kiểm tra trước khi vào làm việc, nếu bị sốt 

(theo báo hiệu của máy đo thân nhiệt có nhiều bíp và hiện lên mầu đỏ) thì cá nhân 

được cách ly riêng, không bố trí công việc và cho về nhà tự cách ly đồng thời đến 

cơ sở y tế thăm khám và hỗ trợ về y tế. 

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc sử dụng nước diệt khuẩn trước, 

trong và sau khi kết thúc buổi làm việc. 

- Thường xuyên đeo khẩu trang trong lúc làm việc. 

- Giữ khoảng cách làm việc an toàn giữa người với người tối thiểu 2 mét 

và tránh tụ tập nơi đông người. Thực hiện chế độ giãn cách khi giải lao yêu cầu 

thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa 02 người là 1 mét, bàn cách bàn 2 mét hoặc 

chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 2 bàn làm việc là 1 mét hoặc có biện 
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pháp giãn cách phù hợp. 

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải hoặc khăn giấy và bỏ 

vào thùng rác đúng nơi quy định. 

- Tránh đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm bệnh; nghiêm 

cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc. 

- Thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bằng 

chất tẩy rửa nhà vệ sinh công cộng. 

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc có biểu hiện sốt hoặc 

ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc những người xung quanh và báo ngay cho người 

quản lý biết, xin nghỉ làm việc, tự cách ly tại nhà và đến ngay cơ sở y tế thăm 

khám và được tư vấn hỗ trợ về y tế. 

- Khi cá nhân đi công tác hoặc công việc riêng đến nơi có nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 thì phải tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền địa phương 

nơi đến. Sau khi từ vùng nguy cơ lây nhiễm trở về, thì phải thông báo cho Lãnh 

đạo Phòng, Lãnh đạo Sở biết và thông báo cho chính quyền địa phương và khai 

báo y tế theo hướng dẫn.  

- Khi cá nhân đi công tác qua nhiều nơi, nhiều địa bàn khác nhau nên cần 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi đến do địa phương quy 

định. Sau khi trở về cơ quan từ vùng dịch phải thông báo cho Văn phòng để tổng 

hợp, theo dõi và báo cáo Lãnh đạo Sở biết; thực hiện khai báo ý tế theo hướng 

dẫn. Trường hợp cần thiết tụ cách ly ở nhà và làm việc trực tuyến thông qua hệ 

thống Iofice, Email, điện thoại cá nhân hoặc các hình thức khác đảm bảo công 

việc được giao vẫn hoàn thành theo kế hoạch.  

2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc tại cơ 

quan 

Khi phát hiện công chức, viên chức, lao động của đơn vị hoặc đối tác khác 

đến cơ quan liên hệ công tác thi thông báo ngay cho Ban Chỉ huy phòng, chống 

dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ quan. Yêu cầu tất cả các thành phần đeo khẩu 

trang đúng cách, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và giữ khoảng 

cách 02 mét; Yêu cầu người nghi bị mắc cách lý tạm thời. 

Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế thành 

phố Lạng Sơn để được tư vấn, xét nghiệm. 

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển người nghi 

mắc đến cơ sở y tế. 

Lập danh sách người tiếp xúc (kể cả người ngoài cơ quan có tiếp xúc, làm 

việc, họp tại Sở) và thực hiện khử khuẩn. 

3. Phương án phòng, chống dịch nghi có F0 tại cơ quan 

Khi phát hiện nghi F0 tiến hành cách ly tạm thời và đưa ngay đến nơi cách 

ly của Trung tâm y tế để xét nghiệm và khám chữa bệnh theo khuyến cáo của Bộ 

y tế. 
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Trong trường hợp phát hiện có trường hợp F0: 

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVID-19. 

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết 

định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, 

ban/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không 

tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử 

trí. 

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng 

dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly 

tạm thời. 

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm 

khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế. 

- Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự 

ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, 

lo lắng với người lao động. 

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường 

hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị 

cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường 

kể từ ngày hôm sau. 

4. Phương án phòng, chống dịch nghi có F1 tại cơ quan 

Khi phát hiện công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hoặc đối tác 

khác đến cơ quan liên hệ công tác thi thông báo ngay cho Ban Chỉ huy phòng, 

chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ quan. Yêu cầu tất cả các thành phần 

đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và giữ 

khoảng cách 02 mét; Yêu cầu F1 cách ly tạm thời. 

Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế thành 

phố Lạng Sơn để được tư vấn, xét nghiệm. 

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển người nghi 

mắc đến cơ sở y tế. 

Lập danh sách người tiếp xúc (kể cả người ngoài cơ quan) và thực hiện khử 

khuẩn.  

Tổ chức thực hiện ngay xét nghiệm nhanh tại khu cách ly tạm thời.  

Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan đến F1. Thông báo 
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toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thông tin chính xác, 

không để xảy ra hoang mang, lo lắng, hoảng loạn; yêu cầu nghiêm túc khai báo y 

tế và thực hiện 5K, không di chuyển khỏi nơi làm việc. 

Đưa đi cách lý y tế theo quy định. Khẩn trương truy vết tất cả các trường 

hợp F2 thông báo khai báo y tế, thông tin quản lý F1. 

5. Phương án phòng, chống dịch nghi có F2 tại cơ quan 

Khi phát hiện công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hoặc đối tác 

khác đến cơ quan liên hệ công tác thi thông báo ngay cho Ban Chỉ huy phòng, 

chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ quan. Yêu cầu tất cả các thành phần 

đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và giữ 

khoảng cách 02 mét; Yêu cầu F2 cách ly tạm thời. 

Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn 

về cách ly tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú (trong khi chờ kết quả xét nghiệm F1). 

Nếu F1 âm tính thì F2 được kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe 

14 ngày, thực hiện 5K. Nếu F1 dương tính thì thực hiện đưa đi cách ly theo quy 

định. 

6. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch 

Tùy theo tình hình cụ thể Sở xây dựng chương trình diễn tập vào thời điểm 

thích hợp nhất để phục vụ sự cố xảy ra và xử lý có hiệu quả.  

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở căn cứ nội dung kế 

hoạch này chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Văn phòng theo dõi sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh COVD-19 để 

tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở để đưa ra 

các giải pháp kịp thời để đảm bảo phòng và xử lý các trường hợp đã nhiễm bệnh 

tránh lây lan diện rộng trong nội bộ cơ quan và khu vực xung quanh. 

3. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm 

túc để kế hoạch này đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu 

quả; hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PC dịch covid 19 tỉnh; (b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Trung tâm Khuyến công và XTTM; 

- Lưu VT, VP(NTA) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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