
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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 đảm bảo điều kiện an toàn vừa sản 

xuất vừa phòng, chống dịch 

         Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2021 

   

  

 

KHẨN 

 

Kính gửi: 

 - Sở Công Thương; 

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - Sở Xây dựng; 

 - Sở Y tế; 

 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

 - Liên đoàn lao động tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   
 

Trong thời gian qua; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 tỉnh 

đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong 

và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển và các công trường xây 

dựng trên địa bàn tỉnh. Với tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp; Ban chỉ đạo 

phòng, chống Covid – 19 tỉnh có một số ý kiến như sau: 

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

Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo chức năng nhiệm 

vụ của ngành, địa phương phụ trách): 

 - Khẩn trương rà soát thống kế đầy đủ số doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực hiện phương án 03 tại chỗ (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ); 

số vừa thực hiện 03 tại chỗ, vừa đưa đón công nhân tập trung; số chỉ thực hiện đưa 

đón công nhân tập trung; trong đó xác định cụ thể lao động ở từng doanh nghiệp đã 

được xét nghiệm nhanh (phải có phân ra nhóm 03 tại chỗ, nhóm đưa đón); đồng 

thời xây dựng phương án (kịch bản) quản lý 03 tại chỗ, việc đưa đón công nhân 

(nêu các điều kiện, biện pháp thực hiện việc đi lại giữa bên trong ra bên ngoài và 

ngược lại, nơi ăn, nghỉ của tài xế, người giúp việc, người cung cấp hàng hóa – dịch 

vụ). 

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

các điều kiện an toàn trong sản xuất, lưu ý không sắp xếp số công nhân đang thực 

hiện 03 tại chỗ làm việc chung với công nhân được đưa đón, nhằm hạn chế lây 

nhiễm chéo khi có ca mắc bệnh xảy ra. 

 - Đối với việc xét nghiệm nhanh, khuyến khích doanh nghiệp đảm bảo tất cả 

công nhân, người lao động được thực hiện theo thời hạn quy định;  khuyến cáo các 
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doanh nghiệp đưa ra yêu cầu về chủng loại và chất lượng vật tư y tế khi hợp đồng 

với các đơn vị y tế tư nhân thực hiện dịch vụ. 

 - Chủ động phối hợp với Sở Y tế để thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc xét nghiệm theo quy định. 

 Ban chỉ Đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Trưởng BCĐ tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (BQL 

các khu công nghiệp gửi); 

- Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp (Sở 

Công Thương gửi); 

- Các Cảng biển (Sở Giao thông vận tải gửi); 

- 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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