
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-SGTVT Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng 

thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 (Giai đoạn từ ngày 08/10/2021 đến ngày 18/10/2021) 
 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BCĐ ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thành lập các Tổ công tác liên ngành kiểm tra, 

giám sát điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 UBND tỉnh và 

UBND tỉnh tại các văn bản sau:  

- Văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện một 

số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; văn bản số 

14265/UBND-VP ngày 02/10/2021 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành các quy định về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

doanh nghiệp; văn bản số 14266/UBND-VP ngày 02/10/2021 tăng cường công tác 

kiểm soát, phòng, chống dịch Covi-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

- Văn bản số 228/CV-BCĐ - 04/08/2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát của các Tổ liên ngành tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng;  

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại văn bản số 3432/SGTVT-KHTC ngày 

25/09/2021 của Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện văn bản số 13417/UBND-

VP ngày 22/9/2021 đối với hoạt động tại các cảng biển, cảng bến thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

I. Mục đích 

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn và chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý triệt để theo quy định đối với các 

đơn vị không báo cáo, chưa thực hiện, mất an toàn trong phòng, chống dịch Covid-

19. 

Ghi nhận những khó khăn vướng mắc thực tiễn của đơn vị trong thực hiện 

phòng, chống dịch Covid-19 để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. 

II. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát 

1. Thành phần Đoàn công tác 

HỎA TỐC 
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- Ông Lương Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Tổ trưởng. 

- Ông Lương Việt Thắng – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa.  

- Đại diện Sở Y tế. 

- Đại diện Công an tỉnh. 

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. 

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Phú Mỹ.  

- Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

- Các thành viên Tổ 3 theo Quyết định số 149/QĐ-BCĐ bao gồm: 

+ Bà Tăng Ngọc Phướng – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường – Sở Giao thông vận tải. 

2. Đối tượng kiểm tra, giám sát 

- Các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh. 

- Các đơn vị khai thác cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian  

- Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 

18/10/2021. 

- Tần suất kiểm tra: Dự kiến chia làm 02 đợt: 

+ Đợt 1: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng 

biển trên địa bàn tỉnh. 

+ Đợt 2: Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng 

bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.  

4. Phương tiện 

Thành viên đoàn công tác sử dụng xe của đơn vị. 

5. Hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát 

5.1. Hình thức kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch: Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-

19, Tổ kiểm tra tham mưu thời gian cụ thể từng đợt (thời gian kiểm tra, giám sát sẽ 

được thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện) 

- Kiểm tra, giám sát đột xuất, trực tiếp tại đơn vị: Thời gian kiểm tra, giám sát 

sẽ được thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện 30 phút. 

5.2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra tính chính xác đầy đủ của hồ sơ kế hoạch phòng chống dịch covid-

19 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021, 
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văn bản số 3432/SGTVT-KHTC ngày 25/09/2021 của Sở Giao thông vận tải và các 

quy định liên quan khác. 

- Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trên thực 

tế tại đơn vị. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:  

- Việc tuân thủ kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các cam kết. 

- Công tác quản lý người lao động làm việc. 

- Công tác vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực ăn uống. 

- Công tác phòng chống dịch khi đưa đón người lao động. 

- Công tác truyền thông phòng chống dịch tại nơi làm việc. 

- Công tác quản lý, phòng, chống dịch Covid-19 nơi lưu trú tập trung cho người 

lao động.  

- Giám sát công tác duy trì thực hiện kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại 

đơn vị.  

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn kiểm tra, giám sát 

- Xây dựng lịch kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoặc đột xuất công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại các đơn vị. 

- Thông báo đến các đơn vị được kiểm tra, giám sát lịch kiểm tra qua điện thoại 

hoặc bằng văn bản khi cần thiết. 

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch 

Covid-19 theo kế hoạch. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho 

các đơn vị được kiểm tra, giám sát (nếu có). 

- Thống nhất biên bản kiểm tra, giám sát, đề nghị người có thẩm quyền xử lý 

vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (nếu có). 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát sau mỗi 

đợt kiểm tra. 

2. Các thành viên đoàn công tác 

- Chuẩn bị các yêu cầu, quy định theo lĩnh vực quản lý để thực hiện kiểm tra 

tại đơn vị. 

- Thành viên đoàn phải có kết quả xét nghiệm âm tính Sars-Covi-2 có giá trị 

trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 14 ngày.  

3. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát 

- Chuẩn bị hồ sơ kế hoạch phòng chống dịch covid-19 và các tài liệu liên quan 

theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021. Trình 
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tự hồ sơ sắp xếp theo thứ tự được hướng dẫn trong văn bản số 3432/SGTVT-KHTC 

ngày 25/09/2021 của Sở Giao thông vận tải. 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ.  

- Chuẩn bị phòng làm việc, cử cán bộ phụ trách để báo cáo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại đơn vị và thực hiện các nội dung liên quan theo yêu cầu của 

Đoàn.  

4. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Đường thủy nội địa thông 

báo kế hoạch đến các doanh nghiệp cảng biển, cảng bến thủy nội địa để phối hợp 

triển khai thực hiện.  

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Giao thông 

vận tải kính báo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PC Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Giám đốc và Các PGĐ (để biết);  

- Sở Y tế (p/h); 

- BCĐ PC Covid-19: TP. Vũng Tàu; TX. Phú Mỹ (p/h) 

- BQL Các KCN (p/h); 

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (p/h); 

- Cảng vụ Đường thủy nội địa (t/h); 

- Văn phòng Sở (đăng website) 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 
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