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                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                      ---------o0o---------  

                                                          Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021  

 

Kính gửi: 

 

 

Đồng kính gửi: 

 

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính 

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

(V/v Đề xuất chiến lược “Phòng chống dịch theo Điểm” phục hồi sản xuất, kinh doanh 

an toàn trong bối cảnh chống dịch mới) 

  Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp (DN), 14 Hiệp hội doanh nghiệp ký tên dưới 

đây, đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam, xin gửi tới Thủ tướng Chính 

phủ lời chào trân trọng nhất và cảm ơn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã luôn đồng hành 

với cộng đồng DN trong suốt thời gian qua, đặc biệt là nhiều quyết sách tích cực về chống 

dịch, về phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.  

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 do biến chủng Delta khiến việc giãn cách xã 

hội tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Nam đã kéo dài từ 2 đến 3 tháng. 

Giãn cách, phong toả diện rộng và kéo dài khiến các DN gặp rất nhiều khó khăn và tình 

hình này không thể kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 

(IIP) của Tp. Hồ Chí Minh tháng 8/2021 giảm 49,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng giảm 59,4%. Khoảng 18% DN EU đã chuyển đơn hàng ra khỏi Việt 

Nam. Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và 

quốc tế bị đứt gãy, người lao động mất việc làm, nông-ngư dân không tiêu thụ được sản 

phẩm. Nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm, không có lương thực và tiền dự trữ.  

Trong tinh thần cao nhất của cộng đồng DN là luôn chung tay với Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ, cùng với các tiếp cận chống dịch linh hoạt mới, thì yêu cầu khởi động lại 

nền kinh tế là rất cấp bách. Để đảm bảo cả 03 trụ cột y tế, kinh tế, xã hội như “kiềng 3 

chân”. Cộng đồng DN rất hoan nghênh Thủ Tướng Chính Phủ, tại cuộc họp ngày 

29/08/2021, đã xác định quan điểm “phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể 

khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp”, tức là chuyển từ mục tiêu 

“Zero Covid” hiện nay sang mục tiêu “Sống chung với Covid”. Quan điểm này phù hợp 

với quan điểm của WHO nêu ngày 7/9/2021 và quan điểm của nhiều quốc gia trên thế giới.  

Để  thực hiện được yêu cầu cấp bách lúc này, các Hiệp hội doanh nghiệp chúng tôi 

sau khi trao đổi nhiều lần với các DN thành viên và chuyên gia, xin mạnh dạn đề xuất với 

Thủ tướng Chính phủ Chiến lược “Phòng chống dịch theo Điểm” phục hồi sản xuất, kinh 

doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới” thống nhất quản lý trên toàn quốc để vừa 

từng bước phù hợp phục hồi kinh tế, mà vẫn kiềm chế được dịch, cụ thể như sau: 

I. THỐNG NHẤT QUẢN LÝ TOÀN QUỐC: 

1. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị phòng chống dịch (PCD) phù 

hợp với quan điểm và tình hình mới thay thế Chỉ thị1 số 15,16 do dịch bệnh đã 

 
1 Chị thị được ban hành từ cuối tháng 03/2020 với mục tiêu Zero Covid, khi chưa có biến chủng Delta, chưa có 

vaccine, cách tiếp cận và góc nhìn khác với tình hình thực tế hiện nay. 
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chuyển giai đoạn mới, mục tiêu “Zero Covid-19” đã chuyển sang “sống chung với 

Covid-19”. Chỉ thị mới cần phải quy định thống nhất các tiêu chí, điều kiện PCD - 

phục hồi kinh tế và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

2. Công dân được tham gia giao thông và các hoạt động xã hội trừ hoạt động tập trung 

đông người khi có xét nghiệm (XN) âm tính2. XN âm tính có giá trị trong vòng 14 

ngày đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh, 5 ngày đối với người đã 

tiêm 1 mũi, 3 ngày đối với người chưa tiêm vaccine.   

3. Tổ chức, các nhân tự xét nghiệm, tự khai báo trên phần mềm quản lý quốc gia, tự 

chịu trách nhiệm pháp lý đối với khai báo của mình.  

4. Thống nhất sử dụng 01 phần mềm quản lý, khai báo PCD trên toàn quốc. Yêu cầu, 

quy định PCD phải được thực hiện online. 

5. Trao quyền chủ động trong mô hình và phương thức tổ chức sản xuất cũng như 

vận hành PCD cho các tổ chức/doanh nghiệp. Không cực đoan đóng cửa DN nếu 

lây nhiễm chỉ trong phạm vi hẹp của 1 dây chuyền/phân xưởng/bộ phận riêng biệt.  

6. Chính phủ lập tổ đặc biệt để kiểm tra, giám sát lưu thông, chống ách tắc hàng hoá 

bằng đường dây nóng. Các địa phương chỉ được phép kiểm tra PCD đối với người 

trên các phương tiện vận chuyển tại điểm đi và điểm đến.  

7. Các Tỉnh thành cần thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp - là thành viên Ban 

chỉ đạo PCD, có kênh liên lạc trực tiếp với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng để 

kịp thời giải quyết các vấn đề của DN. Ban chỉ đạo PCD địa phương cần bố trí tăng 

thêm các đại diện của khối kinh tế (Công Thương, Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp 

PTNT, Tổ công tác hỗ trợ DN, đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội). 

8. Xây dựng các trạm y tế lưu động và cố định tại các khu công nghiệp. Khuyến 

khích các DN nằm ngoài KCN xây dựng tổ y tế lưu động phản ứng nhanh để phòng 

chống dịch cho CB CNV của mình và gia đình CBCNV của DN. Tăng cường trang 

thiết bị và năng lực cho các cán bộ y tế cơ sở. 

9. Chấp thuận các các văn bản scan, gửi online để được giải quyết các thủ tục phục 

vụ SXKD và hành chính cho tới khi thực hiện dịch vụ công cấp độ 4. Quyết liệt 

triển khai dịch vụ công cấp độ 4 chậm nhất quý I năm 2022.  

10. Cho phép người lao động đang mắc kẹt ở các khu nhà trọ được về quê hoặc quay 

trở lại làm việc trước khi xét nghiệm. Xét nghiệm miễn phí, hỗ trợ tiền đi đường để 

họ có thể về quê hoặc đi làm khi có XN âm tính3. Xã phường nơi đến có trách 

nhiệm hướng dẫn cách ly, XN lại trong 14 ngày. 

11. Chính phủ quán triệt các địa phương ưu tiên tiêm vắc-xin cho người lao động, vận 

chuyển, sau tuyến đầu chống dịch, người già và người có bệnh nền,. 
 

II. QUẢN LÝ DỊCH BỆNH THEO ĐIỂM: 

1. Không áp dụng phong toả, cách ly theo vùng địa lý, quản lý, PCD theo Điểm.  

 
2 Các cá nhân đều có quyền và mong muốn mưu cầu sinh kế, di chuyển vì vậy không nên phân biệt người đã tiêm và 

chưa tiêm vaccine mà nên phân biệt theo kết quả XN, đó là biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay và cũng là 

cách tốt nhất để mọi người yên tâm khi tiếp xúc. 

3 Ăn uống thất thường, sức đề kháng suy giảm, chật hẹp, đông người lây nhiễm sẽ không dứt, nếu tình trạng này kéo 

dài thì T/P HCM và các tỉnh lân cận khó có thể trở lại bình thường mới, việc xét nghiệm cho các lạo động này về quê 

cũng là dịp để bóc tách F0, tránh lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. 
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2. Tập trung quản lý dịch bệnh bằng việc xét nghiệm định kỳ và xác xuất4 tại các Điểm.  

3. Lấy Tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng làm nòng cốt PCD tại các Điểm dân cư.  

4. Các tổ chức, DN chủ động sắp xếp số lao động tham gia làm việc tại các Điểm. 

5. Định nghĩa Điểm. 

- Điểm dân cư: Căn nhà, căn hộ hoặc khu dân cư nhỏ nhất theo quy định của 

BYT khi sửa đổi thay thế QĐ 2686/QĐ-BCĐQG 

- Điểm dịch vụ: Cơ quan, văn phòng, chợ, siêu thị, hộ và cá nhân KD dịch vụ. 

- Điểm sản xuất: Hộ gia đình, HTX, DN dịch vụ, nhà máy, công trình, bến cảng. 

+ Các điểm có F0 là điểm đỏ. 

III. PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI ĐIỂM SẢN XUẤT: 

(Hộ gia đình, HTX, DN dịch vụ, nhà máy, công trình, bến cảng) 

1. Điểm sản xuất tự chủ lập phương án PCD, thực hiện 5K.  

2. XN xác suất 10% lao động với tần xuất 07 ngày một lần. Bộ Y tế ban hành công 

điện hướng dẫn rõ ràng cho DN toàn quốc về quy tắc test Covid trong nhà 

máy/DN (tỷ lệ số công nhân phải test, thời gian test - cho các trường hợp: chưa 

tiêm vaccin, đã tiêm 1 mũi và đã tiêm 2 mũi). 

3. Tổ chức SX theo khu vực, giờ ăn linh hoạt, hạn chế tiếp xúc.   

4. Phun khử khuẩn hàng ngày, vệ sinh mũi, họng bằng nước muối, xông tinh dầu.  

5. Khi có F0, khoanh vùng, tách F0, F1, chủ động phương án cách ly, điều trị, khôi 

phục SX trong ngày đồng thời thông báo y tế địa phương. 

IV. PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI ĐIỂM DÂN CƯ: 

1. Đối với điểm căn hộ: 

- Chỉ cách ly căn hộ có F0. Căn hộ khác trong toà nhà nếu XN âm tính thì không phải 

cách ly. 

- Cách ly cả tầng nếu có hai căn hộ trở lên có F0 trong cùng một tầng.  

- Các ly cả toà nhà nếu có F0 từ 05 tầng khác nhau trở lên.    

2. Đối với điểm căn nhà: 

- Chỉ cách ly căn nhà có F0. Cách ly cả ngõ, phố nếu có trên 5 căn nhà cùng có F0. 

V. PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐỐI VỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI.  

1. Chỉ đạo các địa phương bãi bỏ các hạn chế về vận tải hàng hóa giữa các vùng. Chỉ 

kiểm tra tại điểm đầu và điểm đến. Nếu đến từ các vùng có dịch, tuân thủ 5K + xét 

nghiệm âm tính trong 72 giờ + nguyên tắc “bong bóng” (không tiếp xúc). Các vùng 

khác chỉ cần 5K 

2. Các cá nhân phải có XN âm tính khi tham gia giao thông theo quy định tại mục 2, 

Khoản I. 

 
4 Vì người tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh trong khi số lượng người chưa tiêm vaccine còn rất lớn, Nếu quản 

chặt Điểm đỏ, tập trung XN sẽ tránh lây lan. Thực hành quản lý rủi ro để giảm chi phí XN. 
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VI. CÁCH LY Y TẾ: 

1. Các F0 được cách ly tại nhà nếu điểm đỏ là điểm dân cư và điểm dịch vụ.  

2. Các F0 tại điểm SX được cách ly tại chỗ, tại nhà hoặc cách ly tập trung theo yêu 

cầu của chủ Điểm đỏ dưới sự theo dõi của y tế. 

3. Các F1 tự XN, tự cách ly trong 09 ngày, XN 3 lần âm tính (XN lần cuối PRC).   

4. Các cá nhân phải tự cách ly nghiêm ngặt dưới sự theo dõi của Tổ dân phố nếu cách 

ly tại nhà. 

VII. XÉT NGHIỆM Y TẾ: 

1. Cho các tổ chức y tế được phép bán kit XN theo giá cạnh tranh5. Kiểm soát giá kít 

xét nghiệm như mặt hàng cần bình ổn giá hoặc được Nhà nước trợ giá theo Luật giá. 

2. Các tổ chức, cá nhân tại các Điểm tự lấy mẫu, tự XN hoặc thuê tổ chức y tế XN. 

3. Y tế phường, Quận, y tế lưu động tổ chức XN đối với Điểm dân cư và Điểm dịch vụ. 

4. Tổ chức Y tế, bệnh viện, Y tế lưu động (của địa phương hoặc của DN) xét nghiệm 

đối với Điểm sản xuất.    

VIII. CHI TRẢ PHÍ XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ. 

1. Ngân sách NN chi trả các chi phí cho các cá nhân chưa có bảo hiểm y tế. 

2. Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí cho các cá nhân đóng bảo hiểm. 

3. Các bệnh viện, tổ chức y tế tư nhân được phép thu phí XN và điều trị.  

4. Chi phí XN và PCD của các tổ chức, DN được khấu trừ vào chi phí doanh nghiệp 

hoặc kinh phí Công đoàn, phí bảo hiểm xã hội. 

IX. HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ.  

1. Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh 

và xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên 

quan và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Miễn, giảm các loại 

thuế, phí, tiền điện, nước các biện pháp đã nêu trong Nghị quyết 105/NQ-CP, kiểm 

tra tiến độ và hiệu quả thực hiện: 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ, miễn, giảm các loại thuế, phí, tiền 

điện, nước cho các DN, HTX, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. 

- Miễn, giảm, hỗ trợ liên quan đến: BHXH, kinh phí công đoàn (Các Hiệp hội đã 

có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng và Phó Thủ tương Chính phủ ngày 

30/8/2021 và ngày 6/9/2021). 

2. Hỗ trợ các nhà máy, cụm nhà máy, khu công nghiệp lập các cơ sở lưu trú, lập các 

trạm y tế tại chỗ hoặc lưu động để triển khai PCD.  

3. Hỗ trợ đối với các các nhân, hộ kinh doanh, DN vừa và nhỏ: 

- Cho phép cộng lãi xuất ngân hàng vào dư nợ gốc trong 24 tháng.  

- Gia hạn nợ 12 tháng đối với dư nợ ngắn hạn, 24 tháng đối với nợ trung, dài hạn.  

 
5 Kéo giá XN xuống, giảm chi phí cho dân và DN. 
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X. THỐNG KÊ Y TẾ, THỬ NGHIỆM PCD CHI PHÍ THẤP. 

1. Bộ Y tế theo dõi thống kê dữ liệu dịch bệnh, độ tuổi, nhóm máu, bão Cytokin, tỷ lệ 

nhiễm bệnh khi đã tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi vaccine, thời gian vaccine hết tác dụng, 

nguyên nhân tử vong để có cơ sở khoa học trong phòng chống dịch. 

2. Tổng kết việc thử nghiệm lâm sàng đối với các loại thuốc đã đưa vào điều trị. 

3. Cho thử nghiệm và đánh giá việc phòng bệnh và điều trị F0 bằng các dược liệu phổ 

biến và rẻ tiền tại Việt Nam như thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên..v..v theo kinh 

nghiệm của Mỹ, Madagasca, Trung quốc. 

4. Thử nghiệm xông tinh dầu và khò mũi họng bằng nước muối sinh lý để phòng 

chống covid, khuyến khích thực hành cách làm ít tốn chi phí này. 

XI. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN. 

1. Tuyên truyền nâng cao khả năng tự quản lý dịch bệnh, tự chịu trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân. 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn chiến lược “sống chung với dịch bệnh”. 

3. Đề nghị Bộ Y tế xem xét đưa việc “khò mũi họng bằng nước muối” thành tuyên 

truyền chống dịch 6K6.  

4. Không nêu những hình ảnh quá bi đát làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, gây 

khó khăn cho DN trong mắt các đối tác và nhà đầu tư nước ngoài. 

5. Các nội dung tuyên truyền trên (điểm 1,2,3) phải được các Tổ dân phố đưa trực tiếp 

đến người dân ở các khu lao động nghèo, các xóm trọ công nhân. 

Xin gửi kèm văn bản “Biện pháp thực hành chống dịch trong nhà máy” của Tập 

đoàn Thuỷ sản Minh Phú và Cty Công nghệ Hoá chất Lotus để tham khảo. 

Kính đề nghị Thủ tướng, các Phó Thủ tướng quan tâm xem xét chỉ đạo để bên 

cạnh công tác chống dịch theo tiếp cận mới, các DN có thể nhanh chóng khôi phục lại 

được hoạt động sản xuất góp phần cùng Chính phủ đảm bảo 03 trụ cột y tế, kinh tế, xã hội. 

Kính chúc sức khoẻ Thủ tướng và các Phó Thủ tướng! 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

HIỆP HỘI THỰC PHẨM 

MINH BẠCH 

 

 

HIỆP HỘI DA GIẦY - TÚI 

XÁCH VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 

 

 
 

 

 

 
Phan Thị Thanh Xuân 

HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM 

Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Ánh 

 
6 Virus có lớp vỏ hình cầu giúp chốn ổn định hơn, tồn tại lâu hơn nhưng cũng do cấu tạo từ lipid kép nên các chất tẩy 

rửa (xà phòng, các chất điện hoạt), nước muối sinh lý, hay các loại tinh dầu có thể dễ dàng làm biến dạng vỏ này, 

từ đó làm giảm hoặc làm mất hoạt lực của virus với tế bào vật chủ. Virus chỉ đi vào cơ thể qua đường mũi, họng vì 

vậy nên làm sạch, tống virut ra ngoài bằng nước muối khi virus chưa bám vào tế bào. Khi virut đã bám vào tế bào và 

xuống phổi thì việc khò mũi họng làm giảm tải lượng virus tại mũi, họng, giảm lây nhiễm cho người khác. Một số DN 

đã thực hiện khò mũi họng, xông tinh dầu hiệu quả như Cty Lotus Chemical Technology HCM, Cty Tập đoàn Thuỷ 

sản Minh phú (đính kèm bản chung sống an toàn dịch bệnh của hai Cty). 
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HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM 

SẢN VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN 

GỖ TP. HỒ CHÍ MINH 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khanh 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT 

KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

Tổng Thư ký  

 

 

 

 

 
 

Trương Đình Hòe 

 

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT 

GIẤY VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI NHỰA 

VIỆT NAM 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

Hồ Đức Lam 

 

 

HỘI LƯƠNG THỰC  

THỰC PHẨM TP. HCM 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

Lý Kim Chi 

 

HIỆP HỘI SỮA VIỆT NAM 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 
Trần Quang Trung 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT 

BẢN TẠI VIỆT NAM (JCCI) 

Tổng Thư ký 

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI BIA - RƯỢU – NƯỚC 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư  ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ KH-ĐT; 

- Bộ LĐTBXH; 

- Bộ NNPTNT; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ GT-VT; 

- VCCI; 

- Lưu các Hiệp hội. 

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

KT. Chủ tịch 

 

 
 

 
HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT 

NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 
 

Vũ Kim Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


