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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /CV-BCĐ 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày         tháng       năm 2021 

 
 

 

KHẨN 
 

Kính gửi: 

 - Các sở: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, 

 Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng,  

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

 - Liên Đoàn lao động tỉnh; 

 - VCCI Chi nhánh Vũng Tàu; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong 

 khu công nghiệp (Ban Quản lý các Khu công 

 nghiệp gửi và triển khai); 

 - Các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong cụm 

 công nghiệp (Sở Công Thương gửi và triển khai); 

 - Các doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng thủy 

 nội địa (Sở Giao thông vận tải gửi và triển khai); 

 - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công 

 nghiệp, cụm công nghiệp (UBND các huyện, thị xã, 

 thành phố gửi và triển khai). 

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 

8614/UBND-VP về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố tại cuộc họp trực 

tuyến ngày 19 tháng 7 năm 2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp và xét báo cáo số 73/BC-BQL ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp; đồng thời qua thực tế công tác kiểm tra tại 

doanh nghiệp; Ban chỉ Đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh có ý kiến như 

sau: 

- Đề nghị các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài việc 

thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 

mà UBND tỉnh; Ban chỉ Đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh đã triển khai 

trong thời gian qua; cần quan tâm đến công tác tổ chức xét nghiệm nhanh cho 

công nhân, người lao động; khi tổ chức xét nghiệm phải lưu ý việc sắp xếp 

theo từng xưởng sản xuất, chia từng nhóm và lập đầy đủ danh sách từng 

nhóm, thời gian, số thứ tự xét nghiệm; để tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

truy vết khi có ca nghi mắc xảy ra. 
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- Yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở 

Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát; đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và 

ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung được 

quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch, nhất là doanh nghiệp có 

đông công nhân, người lao động thống nhất thực hiện phương án 03 tại chỗ, 

đảm bảo vừa sản xuất vừa giãn cách an toàn; đơn vị nào vi phạm thì xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố 

Vũng Tàu để giải quyết việc đề nghị xây dựng lán trại tạm tại Tổ hợp hóa dầu 

Miền Nam để đảm bảo phương án 03 tại chỗ. Thời gian thực hiện xong trước 

ngày 22/7/2021. 

- Giao Sở Y tế hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở Y tế tư nhân 

trong việc tổ chức xét nghiệm nhanh cho các doanh nghiệp. Đồng thời có 

phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó trong trường hợp phát hiện ca nghi 

nhiễm (xét nghiệm nhanh lần 02, truy vết, cách ly, khoan vùng, xét nghiệm 

PCR trong thời gian nhanh nhất để khẳng định kết quả). 

- Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động công nhân, người lao động chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở 

Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm 

báo cáo vào lúc 16 giờ hàng ngày (có thống kê danh sách các doanh nghiệp 

đã thực hiện việc xây dựng phương án; thành lập Ban chỉ Đạo; tổ an toàn 

phòng, chống dịch và thực hiện “3 tại chỗ”; phương án đưa đón, tổ chức xét 

nghiệm cho người lao động.  

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đúng 

các văn bản của UBND tỉnh, Ban chỉ Đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh 

theo thời gian quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện.  

 

Nơi nhận: 

- Trưởng BCĐ tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, HC10. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Công Vinh 
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