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Kính gửi: Công ty Cổ phần may Tam Quan 

 

UBND thị xã Hoài Nhơn nhận Văn bản số 16/CV-MTQ ngày 13/7/2021 

của Công ty Cổ phần may Tam Quan về việc yêu cầu hồi đáp việc triển khai 

thực hiện Công văn số 1106/UBND-TH và Thông báo số 92/TB-BCĐ. Theo đề 

nghị của Phòng Kinh tế; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Về ý kiến thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần 

cho 20% công nhân hay 100% công nhân: 

Yêu cầu Công ty tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 hàng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho 

Phòng Y tế, Sở Y tế; Các đối tượng phải xét nghiệm hàng tuần bao gồm: (1). 

Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho Công ty như: ăn 

uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, 

sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc... (2). Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% 

người lao động tại Công ty và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ”. Lưu 

ý các đối tượng: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, 

người vận chuyển, giao nhận hàng... (theo Công văn số 1106/UBND-TH ngày 

09/7/2021 của UBND thị xã). 

2. Về ý kiến doanh nghiệp không tìm được nguồn test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2, đề nghị UBND thị xã hỗ trợ nguồn test nhanh và cán bộ 

chuyên môn test nhanh: 

- Về nguồn test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: Ngày 14/7/2021, 

UBND thị xã ban hành Công văn số 1138/UBND-TH về tiếp tục tập trung thực 

hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh; có yêu cầu doanh nghiệp chủ động mua test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 tại các đơn vị cung ứng có công bố thông tin hiệu năng, khả năng 

cung ứng và giá bán tại Công văn số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021 của Bộ 

Y tế (với 07 đơn vị cung ứng hàng tháng từ 1 triệu – 1 tỷ test/đơn vị). 

- Về cán bộ chuyên môn test nhanh: Theo mục 4 của Công văn số 

4352/BYT-MT ngày 28/5/2021, Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 

và Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế; và mục 6 Công văn 

số 3835/UBND-KT ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh: Đề nghị doanh nghiệp bố 

trí bộ phận y tế, nếu không có bộ phận y tế thì phải ký hợp đồng với đơn vị y tế 

để thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần cho các đối 



tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Phòng Y tế, Sở Y tế. Chủ động liên hệ 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã để được hướng 

dẫn, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 

người lao động. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã diễn biến hết 

sức phức tạp; UBND thị xã tập trung các nguồn lực kể cả huy động lực lượng y 

tế tư nhân (y và dược), y tế trường học, y tế thôn tham gia công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã; tổ chức test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 tại các điểm test nhanh trên địa bàn thị xã để truy vết thần tốc F1, 

F2, F3, phát hiện người nghi nhiễm COVID-19, kịp thời thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch. Do đó, nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp rất khó khăn. 

Các điểm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ cho người dân 

Hoài Nhơn và những người phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

thị xã, tự nguyện trả phí, mức thu bằng giá mua test theo hợp đồng, gồm: 1) Nhà 

Văn hóa thôn Thành Sơn Tây - xã Hoài Châu; 2) Trạm kiểm soát biên phòng 

Tam Quan; 3) Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2 - phường Hoài Thanh; 4) Nhà 

Văn hóa thôn Công Lương - xã Hoài Mỹ; 5) Nhà Văn hóa khu phố Bình 

Chương - phường Hoài Đức; 6) Trường Trung học cơ sở Tam Quan; 7) Trạm Y 

tế phường Hoài Thanh Tây; 8) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã (Quốc lộ 

1A, khu phố Đệ Đức 3, phường Hoài Tân). 

3. Về ý kiến công nhân/người lao động qua chốt kiểm tra y tế: 

Công nhân/người lao động qua chốt kiểm tra y tế phải có giấy chứng nhận 

xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính còn trong thời hạn hoặc có bản cam kết của 

người lao động, hộ gia đình người lao động được chủ doanh nghiệp/người sử 

dụng lao động, chính quyền địa phương xác nhận (theo Công văn số 55/BCĐ-

TH ngày 03/7/2021 và Thông báo số 96/TB-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ 
đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19). Đồng thời xuất trình giấy 

CMND/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh). 

4. Yêu cầu Công ty tiếp tục khẩn trương rà soát, xây dựng Kế hoạch 

phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp 

mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5522/BYT-MT 

ngày 12/7/2021 về mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho CSSXKD 

và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động; ưu tiên 

chủ động xây dựng phương án và thực hiện mô hình “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, ở tại 

chỗ, sản xuất tại chỗ); tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, tỉnh và thị xã, như: Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống COVID-19; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và Công văn 

số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 3835/UBND-

KT ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 1106/UBND-TH 

ngày 09/7/2021; Công văn số 1138/UBND-TH ngày 14/7/2021 của UBND thị 

xã Hoài Nhơn; Công văn số 55/BCĐ-TH ngày 03/7/2021 và Công văn số 



82/BCĐ-TH ngày 09/7/2021 của Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-

19 (đính kèm)… 

Chủ tịch UBND thị xã phúc đáp Công ty Cổ phần may Tam Quan biết, 

thực hiện đúng quy định pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Các phòng, ban liên quan thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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