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Đà Nẵng, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

 KẾ HOẠCH  

Về việc Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp 

phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 

 

- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2021 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; 

- Căn cứ  Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/ 2021 của Chính phủ về 

ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; 

- Căn cứ Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Căn cứ Công văn số 8185/UBND-SYT  ngày 06/12/2021, của UBND 

Thành phố Đà Nẵng ban hành, về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19;   

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp 

trên địa bàn, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (Ban 

Quản lý) xây dựng Kế hoạch Hội nghị trực tuyến triển khai áp dụng giải pháp 

phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 doanh nghiệp 

tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, với những nội dung chủ 

yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Triển khai đối thoại, hướng dẫn giải pháp phần mềm phòng, chống, đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trực tuyến, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh 

giá, kiểm soát nguy cơ dịch lan rộng tại các đơn vị mình nhanh chóng; hỗ trợ 

cho Ban Quản lý thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời, đảm 

bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.   
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2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê, tổng hợp theo thời gian và 

theo các biểu mẫu, tiêu chí tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2021của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia ban hành.  

- Các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thực 

hiện báo cáo trực tuyến đến Ban Quản lý nhanh chóng, kịp thời, có tính xác thực 

điện tử và không phải đóng bất kỳ loại phí nào. 

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

- Đại diện Ban Quản lý: Ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban Quản lý 

Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: Chủ trì; 

- Đại diện Công ty cổ phần Công nghệ Atalink: Đồng Chủ trì; 

- Đại diện Bệnh viện 199 - Bộ Công an; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý; Chánh, Phó Văn phòng, Trưởng, Phó 

các phòng nghiệp vụ; 

- Đại diện các Doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao và các Khu công 

nghiệp Đà Nẵng, theo lịch biểu như sau (dự kiến): 

Thời gian Doanh nghiệp Đơn vị quản lý hạ tầng 

Sáng 09 giờ 

ngày 

20/01/2022 

1. Khu CN Hòa Khánh mở rộng Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn - Đà Nẵng 2. Khu CN Liên Chiểu 

3. Khu CN Hòa Cầm 
Công ty  Cổ phần đầu tư 

KCN Hòa Cầm 

4. KCN Đà Nẵng 
Công ty TNHH Massda 

Land 

Chiều 14 giờ 

ngày 

20/01/2022 

5. Khu CN Hòa Khánh Công ty Phát triển và khai 

thác hạ tầng KCN Đà 

Nẵng 

6. Khu CN Dịch vụ thủy sản Đà 

Nẵng 

7. Khu công nghệ cao Đà Nẵng 
Trung tâm Dịch vụ tổng 

hợp Khu CNC Đà Nẵng 

8. Khu công nghệ thông tin tập 

trung Đà Nẵng  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chương trình Hội nghị  

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ban; 

- Hướng dẫn phần mềm báo cáo trực tuyến; đối thoại; 

- Kết luận, bế mạc Hội nghị. 
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2. Nội dung hướng dẫn phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 trực tuyến 

- Mẫu số 1: “Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19” của Ban chỉ đạo 

Quốc gia số 2194/QĐ-BCĐQG. 

 - Mẫu số 2: “Báo cáo nhanh”  (dành cho Ban quản lý Khu công nghệ cao 

và các Khu công nghiệp Đà Nẵng để tổng hợp).  

 - Mẫu số 3: Phần mềm quản lý hệ thống và truy vết dành cho doanh 

nghiệp, được cập nhật qua việc báo cáo của người lao động (theo mẫu của Bộ Y 

tế quy định và được bổ sung thêm trường như: tiêm vacxin, mũi 1, mũi 2, ngày 

giờ tiêm…). Phần này doanh nghiệp tự chọn nếu thấy cần trong quản lý phòng, 

chống dịch Covid-19. 

           - Cả 03 (ba) mẫu báo cáo đều dùng chung một tài khoản tại trang:        

https://danang.atalink.com/sign-up 

           - Mọi tư vấn và hỗ trợ trực tuyến tại nhóm zalo:  

https://zalo.me/g/tnfwei413 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng chuẩn bị công cụ Hội nghị trực truyến (dự kiến nền tảng 

ZOOM) và phòng họp trực tuyến tại Ban Quản lý; Đầu mối phối hợp Công ty 

Cổ phần Công nghệ Atalink để hỗ trợ kỹ thuật triển khai hệ thống phần mềm 

trực tuyến (Anh Hồ Phước Thời, email: thoitp@danang.gov.vn, ĐT: 

0901.976.911). 

2. Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động phối hợp với Công ty Cổ 

phần Công nghệ Antalink và đơn vị liên quan cập nhật biểu mẫu, hướng dẫn nội 

dung lập báo cáo theo mẫu quy định, để khi doanh nghiệp cập nhật trên hệ thống 

phần mềm đáp ứng yêu cầu; theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư, kiến nghị đề xuất lãnh đạo Ban có biện pháp xử lý. 

 Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đề nghị các phòng, 

đơn vị chủ động, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến 

độ đề ra. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh 

đạo Ban xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  
- UBND TP. (để báo cáo); 

- Sở TT&TT (để báo cáo); 

- Lãnh đạo ban; 

- Các đơn vị quản lý hạ tầng; 

- Các DN tại KCNC&KCN; 

- Bệnh viện 199 - Bộ Công an; 

- Công ty cổ phần Công nghệ Atalink; 

- VP, Các phòng nghiệp vụ (th. hiện) 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Trần Văn Tỵ 
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