
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:            /SGTVT-KHTC Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  20  tháng 7 năm 2021          

V/v bảo đảm an toàn, phòng chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động kinh doanh tại 

các cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa 

bàn tỉnh. 

 

    Kính gửi:  

      - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; 

      - Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

      - Các doanh nghiệp khai thác cảng biển; 

      - Các doanh nghiệp khai thác cảng bến thủy nội địa. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8681/UBND-VP ngày 19/7/2021 

về bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh tại các cảng biển, cảng thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh; văn bản số 8685/UBND-VP ngày 19/7/2021 về thực hiện nghiêm giãn cách 

xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Thực hiện văn bản số 107/CV-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh lưu ý một số biện pháp liên quan đến an toàn phòng, chống dịch bệnh 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; văn bản số 

121/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; 

Trên cơ sở hướng dẫn số 441/HD-SLĐTBXH-LĐLĐ-BQL ngày 18/7/2021 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý các khu 

công nghiệp về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; 

Tiếp theo văn bản số 2165/SGTVT-KHTC ngày 18/7/2021, Sở Giao thông vận tải 

có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị doanh nghiệp khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa:  

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh, khẩn trương xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-

19 theo tại các Mục 1, 2, 3 phần IV và Mục 1 phần V Hướng dẫn số 441/HD-SLĐTBXH-

LĐLĐ-BQL. Kết quả tổng hợp điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid 19 báo cáo 

theo Mẫu số 1 kèm theo văn bản này.  
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- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình. 

Danh sách thành viên báo cáo theo Mẫu số 2 kèm theo văn bản này.  

- Xây dựng phương án vận chuyển người lao động bằng phương tiện ô tô từ nhà, 

nơi ở tập trung đến cảng và ngược lại, đáp ứng các điều kiện theo quy định phòng, chống 

dịch Covid-19. Phương án vận chuyển người lao động báo cáo theo Mẫu số 3 kèm theo 

văn bản này. 

- Thống kê toàn bộ danh sách người lao động đang làm việc tại cảng bao gồm cả 

nhân viên chính thức và nhân viên nhà thầu theo Mẫu số 4 kèm theo văn bản này.  

- Chủ động nguồn lực để xét nghiệm cho toàn bộ công nhân viên tại đơn vị theo 

quy định.  

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đơn vị mình; sắp xếp, phân luồng lối ra vào 

nơi làm việc hợp lý, không để tình trạng đông người lao động chen lấn, đảm bảo giãn 

cách, không để một người (nhân viên bảo vệ, y tế…) tiếp xúc quá nhiều người; sắp xếp 

ca, kíp làm việc hợp lý, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế các biện 

pháp khác theo quy định.  

- Ký bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 và và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra dịch bệnh Covid-19 tại doanh 

nghiệp mình do không tuân thủ các quy định nêu trên. 

- Thời gian báo cáo: Đề nghị các đơn vị hoàn thành các biểu mẫu lần đầu, gửi về 

Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trước 12 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021. 

Các mẫu báo cáo lần sau được cập nhật định kỳ gửi về Sở Giao thông vận tải và các cơ 

quan liên quan trước 15 giờ 00 hàng ngày.  

- Hình thức báo cáo: Đề nghị các đơn vị nén các tập tin báo cáo thành một tệp bao 

gồm: Bản cảm kết, các bản báo cáo scan có chữ ký tươi hoặc chữ ký điện tử và các tập 

tin excel gửi về đầu mối liên lạc của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Đường thủy 

nội địa, các cơ quan liên quan và đồng gửi về zalo 0938714041 hoặc qua email 

hungtruong.nguyen@gmail.com để theo dõi tổng hợp.  

2. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, BQL 

Các Khu công nghiệp, UBND các thành phố, thị xã, huyện và các cơ quan liên quan 

hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các 

quy định nêu trên, kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo ngành theo quy định. 

3. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố, 
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thị xã, huyện và các cơ quan liên quan nhanh chóng hướng dẫn các doanh nghiệp khai 

thác cảng, bến, thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định nêu trên; 

xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải trước 

16 giờ 00 hàng ngày.  

Các văn bản và biểu mẫu báo cáo gửi kèm được đăng tải trên trang thông tin Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn 

vị phản ánh về: 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (84-254) 3727840 | 

Fax: (84-254) 3727828 | E-mail: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn. Hoặc 

- Ông Lương Anh Tuấn   - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0903675394. 

- Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận - Phó Giám đốc. Điện thoại: 0909335959. 

- Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường - Phụ trách tổng hợp. Điện thoại: 0938714041. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./. 

(Xin gửi kèm:  

- Văn bản số 8681/UBND-VP ngày 19/7/2021, Văn bản số 8685/UBND-VP ngày 

19/7/2021 của UBND tỉnh; Văn bản số 107/CV-BCĐ ngày 18/7/2021 và văn bản số 

121/CV-BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; Hướng dẫn 

số 441/HD-SLĐTBXH-LĐLĐ-BQL ngày 18/7/2020; 

- Các biểu mẫu báo cáo về thực hiện phòng chống Covid-19 trong doanh nghiệp). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng chống Covid -19 tỉnh (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (p/h); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp (p/h); 

- UBND các thành phố, thị xã, huyện (p/h); 

- BGĐ Sở; 

- VP Sở GTVT (đăng website); 

- Lưu VT, VP, QLPTVT&NL, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Anh Tuấn 

 

http://sogtvt.baria-vungtau.gov.vn/
mailto:sogtvt@baria-vungtau.gov.vn
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