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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƢỚNG DẪN
Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và
thƣơng mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 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 trung tâm thương mại,
siêu thị, chợ, nhà hàng”;
Căn cứ Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về hướng
dẫn xét nghiệp SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch số
107/KH-SYT ngày 20/10/2021 của Sở Y tế triển khai về chuyên môn thực hiện
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID 19” trên địa bàn Tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2021 của UBND
tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống
dịch COVID-19.
Để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh từng bước phục
hồi hoạt động và duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế từng bước phát triển ổn định trong tình hình mới. Sở Công
Thương hướng dẫn Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và
thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID 19” trên địa bàn tỉnh, như sau:
A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP:
I. Đối tƣợng thực hiện:
Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
II. Hình thức:
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động theo cấp độ đã được cơ quan có
thẩm quyền xác định.
III. Nội dung thực hiện:
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1. Về tổ chức sản xuất:
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trước và sau khi hoạt động
phải được rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 theo quy định, cụ thể
+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí
khi có trường hợp mắc COVID-19 (theo mẫu phụ lục 1 đính kèm)
+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất định kỳ theo quy định, cụ thể: cấp 1 áp dụng 02 tuần/lần; cấp 2, cấp 3 và
cấp 4 áp dụng hàng tuần (theo mẫu phụ lục 2 đính kèm)
+ Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của Doanh
nghiệp, cơ sở với người lao động, với đơn vị cung cấp dịch vụ, …. (theo mẫu
phụ lục 3 đính kèm)
+ Thực hiện xét nghiệm: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tổ chức xét
nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc đầu vào (xét nghiệm 01 lần bằng phương pháp
test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính, cho vào khu vực quản lý riêng và
tiếp tục xét nghiệm RT-PCR, có kết quả âm tính thì doanh nghiệp bố trí người lao
động vào sản xuất). Trong quá trình hoạt động, tổ chức xét nghiệm định kỳ và
ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao theo quy định y tế.
- Doanh nghiệp, cơ sở thực hiện nghiêm 5K trong mọi hoạt động (nhất là
đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc); có ý thức trách
nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong phòng,
chống dịch.
- Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về các hoạt động và chịu sự kiểm tra
giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo quốc gia
và Ban chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
- Ưu tiên sử dụng lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin1 phòng COVID19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng, người lao động ở vùng
nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh (Cấp 1), nguy cơ
trung bình tương ứng với màu vàng (Cấp 2).
- Hạn chế đối với người lao động đang ở vùng nguy cơ cao tương ứng với
màu cam (Cấp 3) và vùng nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ (cấp 4).
- Việc tiếp nhận, bổ sung, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở
phải có phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt.
2. Di chuyển đối với người lao động của doanh nghiệp:
* Di chuyển, đi lại nội Tỉnh
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Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 là người có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức
khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng.

3
- Người lao động di chuyển từ vùng dịch cấp 1, cấp 2 đến hoặc đi qua
vùng dịch cấp 1, cấp 2 khi di chuyển, đi lại phải bảo đảm các yêu cầu về 5K
(đặc biệt là khai báo y tế); đến hoặc đi qua vùng dịch cấp 3 phải tiêm đủ liều
vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; hạn chế đi đến vùng
dịch cấp 4 (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng dịch cấp 4).
- Người lao động di chuyển từ vùng dịch cấp 3 đến hoặc đi qua vùng
dịch cấp 1, cấp 2, cấp 3 khi di chuyển, đi lại phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; hạn chế đi đến vùng dịch cấp 4 (trừ
các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng dịch cấp 4).
- Người lao động từ vùng dịch cấp 4 hạn chế di chuyển nội vùng; trường
hợp di chuyển phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và trong
trường hợp thật sự cần thiết như: làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất không bị
đóng cửa, dừng hoạt động; hạn chế tối đa việc di chuyển đến, qua các vùng dịch
cấp 1, 2, 3 và thực hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của
Sở Y tế.
- Người lao động được di chuyển ra khỏi địa bàn Tỉnh không phải xin
phép (trừ vùng dịch cấp 4 do Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét hướng dẫn
từng trường hợp cụ thể) và áp dụng theo các quy định của địa phương tiếp nhận.
* Di chuyển, đi lại ngoài Tỉnh về:
- Người lao động di chuyển từ vùng dịch cấp 1, cấp 2 đến hoặc đi qua
vùng dịch cấp 1, cấp 2 khi di chuyển, đi lại phải bảo đảm các yêu cầu về 5K.
+ Thực hiện khai báo y tế, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch;
+ Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát
họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.
- Trường hợp người lao động ở vùng cấp độ 3, 4 di chuyển sang vùng cấp
độ 1, 2 phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Do đó Doanh nghiệp, cơ sở
phải thực hiện phương án “4 tại chỗ”.
3. Về Y tế:
- Doanh nghiệp phải có bộ phận chuyên môn y tế, có cán bộ y tế có năng
lực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Trong điều kiện doanh nghiệp chưa
có cán bộ y tế thì thực hiện tuyển dụng cán bộ y tế hoặc ký hợp đồng với tổ
chức y tế làm việc cho doanh nghiệp (có thể ký hợp đồng với Trung tâm y tế
cấp huyện, Trạm y tế xã, bệnh viện hoặc cơ sở y tế tư nhân có đủ năng lực) để
tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 khi sàng lọc đầu vào (xét nghiệm
01 lần bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính, cho vào
khu vực quản lý riêng và tiếp tục xét nghiệm RT-PCR, có kết quả âm tính thì
doanh nghiệp bố trí người lao động vào sản xuất). Tổ chức xét nghiệm định kỳ
(xem Bảng 2 đính kèm) và ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID19 cao theo quy định y tế.
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- Thực hiện quy định khác có liên quan của cấp có thẩm quyền.
B. LĨNH VỰC KINH DOANH THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ
I. Hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm: khám, chữa bệnh; cung cấp lương
thực, thực phẩm; dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu, bảo trì, bảo
dưỡng, sửa chữa; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tổ chức tín dụng, ngân
hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động
tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư,
đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản);
dịch vụ công ích, dịch vụ tiện ích công (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ
tầng kỹ thuật); chứng khoán, bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan
đến giám định, lập hồ sơ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng); bưu
chính, viễn thông, báo chí, thiết bị tin học, văn phòng, dụng cụ học tập; hỗ trợ
sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng
hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ phải thực hiện
biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch (phụ lục 7 đính kèm), các nội dung theo
hướng dẫn và phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho
phép hoạt động khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. Các nội
dung phòng, chống dịch như sau:
1. Có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có
các trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ (phụ
lục 4 đính kèm).
2. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán
bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở
kinh doanh, dịch vụ để người lao động/làm việc, người bán hàng và khách hàng
biết, liên hệ khi cần thiết.
3. Phải tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng ngày (bằng thẻ QR Code
hoặc sổ ghi chép), sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy
định, có biển báo quy định phòng, chống dịch đối với khách hàng, người làm
việc tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ.
4. Phải bố trí phòng cách ly tạm thời và xử trí khi có trường hợp nghi ngờ
mắc, mắc COVID-19 (Không bắt buộc áp dụng đối cơ sở kinh doanh, dịch vụ
có từ 05 lao động trở xuống).
5. Có hình thức phù hợp để nhắc nhở khách hàng thường xuyên thực hiện
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện Thông điệp 5K ...) trong
thời gian cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa
tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch
sát khuẩn tay cho người lao động/làm việc và khách hàng (Không bắt buộc áp
dụng đối cơ sở kinh doanh dịch vụ có từ 05 lao động trở xuống);
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7. Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày đối với
khu vực kinh doanh, dịch vụ của cơ sở. Đối với khu vực có vị trí thường xuyên
tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển
thang máy, cabin thang máy, dụng cụ chứa hàng hóa kinh doanh, dịch vụ phải
khử khuẩn ít nhất 04 lần/ngày.
8. Người lao động, người làm việc, người bán hàng ký cam kết với đơn vị
quản lý, người sử dụng lao động về thực hiện đúng các qui định, hướng dẫn về
phòng, chống dịch COVID-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (phụ
lục 5 và 6 đính kèm).
9. Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau
rát họng, khó thở tại đơn vị, thực hiện xử trí theo phương án được duyệt.
10. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy
cơ lây nhiễm COVID-19 cao theo hướng dẫn của ngành Y tế (phụ lục 7 đính
kèm) hoặc liên hệ đơn vị y tế có đủ năng lực để tổ chức xét nghiệm.
II. Hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thƣơng mại, cửa hàng tiện
lợi.
Được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 áp dụng theo cấp độ dịch đính kèm (phụ lục 7).
Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đang
hoạt động nếu đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương
án xử trí khi có các trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 cho đơn vị được
UBND cấp huyện phê duyệt thì không phải xây dựng lại kế hoạch, phương án
và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của ngành Y tế.
Đối với các chợ đang tạm ngưng hoạt động phải thực hiện đầy đủ các nội
dung theo hướng dẫn và phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết
định cho phép hoạt động khi đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.
Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi (gọi tắt là đơn
vị) phải thực hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch tương tự như cơ sở
kinh doanh, dịch vụ và các nội dung sau:
1. 100% người quản lý, người bán hàng, người lao động tại siêu thị, trung
tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi nằm trong khu vực phân loại cấp độ dịch là 1,
2, 3 phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin sau ít nhất 10 ngày và ở cấp độ 4
phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng
hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. 100% người quản lý,
người bán hàng, người lao động tại chợ phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin
sau ít nhất 10 ngày.
2. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ
lây nhiễm COVID-19 cao theo hướng dẫn của ngành Y tế2. Hoặc phối hợp với
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Áp dụng đối với trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hành tiện lợi.

6
cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ cho tiểu thương tại
chợ theo hướng dẫn của ngành Y tế3 (phụ lục 7 đính kèm)
3. Phải cập nhật bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo Công văn số 3007/BCT-TTTN ngày
28/5/2021 của Bộ Công Thương.
4. Phải thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo Bảng
1.1 và Bảng 1.2 tại Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ ngày
28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID - 19 tại chợ,
siêu thị, trung tâm thương mại (phụ lục 8, 9 đính kèm)
Căn cứ cấp độ dịch tại địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
chủ động, linh hoạt xem xét, quyết định cho phép doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh, dịch vụ
được hoạt động khi đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 2126/SCT-QLTM ngày 30/9/2021
của Sở Công Thương về hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh và
Hướng dẫn số 2127/HD-SCT ngày 30/9/2021 của Sở Công Thương về tổ chức
sản xuất của các doanh nghiệp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố thống nhất triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: Y Tế, LĐTB&XH, GTVT, TNMT;
- Ban QL Khu KT;
- Công an Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng KT/KHHT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCN, QLTM.
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Áp dụng đối với các chợ (bao gồm chợ đầu mối).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Dũng

