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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A - VUNG TAU

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM

S& 24 /UBND-VP

Ba Rja — Vung Tàu, ngày 49tháng 7 nàm 2021

Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc

V/v báo dam an toãn trong hot
dng kinh doanh ti các cãng biên,
càng thüy ni dja trên dja bàn tinh

KInh g1ri:
- SâYtê;
- Si Giao thông 4n tãi;
- Sâ Thông tin và Truyên thông;
- Si Lao dng Thizing binh và Xä hi;
- Cong an tinh;
- Cãng vi hang hãi Vüng Tàu;
- UBND các huyn, thj xä, thành phô;
- Các doanh nghip khai thác cãng biên, câng thüy
ni dja (So' Giao thông van tái g&i và triên khai).
Thrc hin kin chi dao cüa Thu tithng ChInh phü, Ban Chi do Quc
gia phèng, chng Covid-19, trong thi gian qua Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi
dao phông, chông djch Covid-19 tinh dä ban hành nhiêu van bàn triên khai, to
chirc thirc hin cOng tác phông, chOng djch bnh tui các khu cOng nghip, c1im
cOng nghip, ca sO san xuât kinh doanh ngoài khu cong nghip, dim cOng
nghip, và các càng bién trên dja bàn tinh'.
Qua thirc t kim tra, lam vic v&i Ban Chi do phông, ching djch Covid19 cap huyn và các doanh nghip, nhIn chung các doanh nghip dã to chirc
thrc hin phuong an phông, chông djch tai don vi mInh. Tuy nhiên cüng con
bc 1 mt so hin chê, ton t?i can khäc phiic ngay.
'Cong van s6 8395/UBND-VP ngày 13/7/2021 v vic bào dam an toàn trong san xut, kinh doanh, phong, chng
djch bnh Covid-19 trong và ngoài khu cong nghip, cim cong nghip trên dja bàn tinh;
- Cong van st 822 8/UBND-VP ngày 08/7/2021 v vic dam bão an toàn trong san xut tai cãc khu cong nghip,
cim cOng nghip trn dja bàn tinh;
- Cong vAn s 8307/UBND-VP ngày 09/7/202 1 v vic dam bão Cong tác phOng, chong djch bnh Covid-19 trong
các Khu cOng nghip, Cim cong nghip;
- Cong vAn s6 8376/UBND-VP ngày 12/7/202 1 v vic tang ciiOng kim soát ngiri vào tinh Ba Rja — VOng Tàu;
- Cong vAn s 8415/UBND-VP ngày 13/7/2021 v vic áp dvng thrc hin giAn cách xA hi toàn thành phó Vuing
Tàu theo Chi thj s 16/CT-TTg cUa Thu tuàng Chinh phU;
- COng vAn s6 8416/UBND-VP ngày 13/7/2021 v vic t chüc các hot dng vn tãi dam bão an toàn trong cong
tác phOng, chOng djch trén da bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu;
- Cong vAn s6 S436fUBND-VP ngAy 14/7/202 1 v vic mOt s giãi pháp trong cOng tác vn tãi tai tinh Ba Ria —
VUng Tàu trong tInh hinh djch Covid- 19 diên biên phic tap;
- Thông báo s6 518/TB-UBND ngày 07/7/2021 v vic frin khai phixong an phOng, ch6ng Covid- 19 trong các khu
cOng nghip, cim cOng nghip trên dja bàn tinh;
- COng vAn s6 8603/UBND-VP ngay 17/7/2021 htrong dn v vic t chic thirc hin v'a cách ly, vüa san xut kinh
doanh trong doanh nghip, ca sâ san xuât kinh doanh.
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Truàc din bin tInh hInh djch bnh Covid-19 ngày càng phirc tap, néu
không lam t& Cong tác phông, ching djch bnh thI nguy ca lay lan djch bnh rat
cao. Tris&ng hqp có phát sinh djch bnh së ành hu&ng den hott dng kinh
doanh, thm chI không bão dam an toàn thI së t.m dirng hot dng theo quy
djnh cüa B Y tê. Do d, nhäm báo dam an toàn trong kinh doanh, phông,
chng djch bnh Covid-19 tii các cáng biên, cãng thüy ni dja trên dja bàn tinh,
Uy ban nhân dan tinh có kiên chi dao nhu sau:
1. Yêu cu các ca quan, &m vj nghiêm tñc quail trit quan dim chñ dng
phát hin sam, xir l kjp thai tnthng hçip mac và nghi ng mac Covid-19, dông
thai bâo dam san xuât an toàn và thirc hin miic tiêu kép, hn chê tác dng cüa
djch bnh den phát triên kinh té và an sinh xã hi.
2. D nghj các doanh nghip khai thác càng bin, câng thüy ni dja:
- Khn trucmg thành l.p Ban Chi do, T An toàn phông, chng djch
Covid-19 tii dan vj mInh.
- Xây dirng Phuang an phông, chng djch Covid-19 khi có truang hçip
mc và nghi ngôr mac Covid-19, và Kê hoch bô trI khu each ly tp trung tai khu
virc lam vic hoc tii k tue xá cüa nguai lao dng tti dan vj mInh theo Huàng
dn phông, chông và dánh giá nguy ca lay nhiêm djch Covid-19 tai nai lam vic
và k the xá cho nguai lao dng" ti Quyêt djnh so 2194/QD-BCDQG ngày 27
tháng 5 nam 2020 cüa Ban Chi do Quôc gia phông, chông Covid-19, và
"Hu&ng dn các phuang an phông, chng djch khi Co triiang hqp mac Covid-19
tai Ca s& san xuât, kinh doanh, khu cOng nghip" ti Quyêt djnh sO 2787/QDBYT ngày 05 tháng 6 näm 2020 cüa B Y té; giri ye a Giao thông 4n tâi
trithc ngày 20 tháng 7 nám 2021.
- Thng kê toàn b danh sách nguai lao dng dang lam vic trong tirng
doanh nghip (cti the trong ticng b5 phn, timg nhà xuáng, to, &i, thO'i gian 0'
tirng Ca, ki'p); gi:ri Sa Giao thông 4n tâi trtthc ngày 22 thdng 7 nâm 2021 d
lam ca sa cho vic truy vet khi có truO'ng hçTp mac và nghi ng& mac Covid-19.
- Lp dtt h thng camera giám sat tii dan vj mInh. Sp xp phân lung,
lôi vào nai lam vic, khOng d tInh trng dông ngithi nguai lao dng chen lan;
dOng thai sap xep Ca, kIp lam vic hqp l, bâo dam tuan thu tuyt dôi quy täc
5KcüaBôYtê.
- Thuc hiên 03 tai ch (san xut tai ch - an tai chô - nghi tti ch) và dam
bão dy du các diêu kin theo huàng dn so 2242/LDTBXH-TLD-PTM ngày 14
tháng 7 11am 2021 cüa B Lao dng Thuang binh và xâ hi - Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam — Phông thiiang mcii và Cong nghip Vit Nam.
- Chu dng b trI phisang tin giao thông d dua don cong nhân tr noi
tp trung den noi lam vic dáp 1rng các diêu kin quy djnh tai Quyt
dinh so 2787/OD-BYT ngày 05/6/202 1 cüa BO truang B Y tê và dam
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bão nut ngn ti cia quäng du&ng, ti thiu cung duàng 4n chuyn
ngu?ii lao dng vâi phuo'ng châm 01 cung du&ng 4n chuyn gifta
ncii ó và fbi lam vic.
- Chü dng ngun 1irc d xét nghim cho toàn b Cong nhân tti dcm vj
mInh theo quy djnh.
- Di vâi nhân viên bão v, nhân viên y t cüa các doanh nghip khi thirc
hin vic kim soát ra vào doanh nghip cn chia ra nhiu 1i di, dam bão giân
each, không d mt nguii (nhan viên bão v, y t) tip xüc qua nhiu ngi.thi và
dng thii th%rc hiên nghiêm các bin pháp khác theo quy djnh trong phông, chng
djch.
3. Si Giao thông 4n tãi:
- T chüc trin khai thirc hin nghiêm tue các ni dung cong vic nêu tai
Muc2.
- D xut Ban Chi dao phông, chng djch Covid-19 tinh danh sách các
dan vj không chap hành nghiêm, không dáp üng day dü các ni dung cong tác
phông, chông djch dê xem xét tam dung hott dng.
- Khn truang trin khai Van bàn s 1 07/CV-BCD ngày 18/7/2021 cüa
Ban Chi d.o phông, chông djch Covid-19 tinh den các doanh nghip dê thirc
hin.
4. Cong an tinh chidao 1irc luqng cong an các dja phuo'ng tang cuô'ng
cong tác quân 1 cija bàn dê bào dam an toàn cho ngtthi lao dng tai các khu nhà
trç, nba tp th cUa cong nhân nhám quân 1 CáC Cong nhân.
5. Si Thông tin và Truyn thông chU trl, phi hqp S Giao thông 4n tài
day mnh 1mg diing cong ngh thông tin trong cong tác phông, chông djch tai
doanh nghip, Co sâ san xuât kinh doanh trong và ngoài khu cong nghip, ciim
cong nghip, hu&ng dan cong nhân 1mg diving cài dtt Bluezone, nCovi... dé khai
báo y tê din tCm bang cách quét ma vach QR Code.

Uy ban nhân dan tinh yêu cu các Co quan, don vj có lien quan t chIme
quán trit thirc hin nghiêm tue.!.
Noi nhân:
- Nhu trên;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- BCD phàng, ehong djch Covid-19 tinh;
- Trung tam Kiém soát bnh tt tinh;
- Lxu: VT, TH.
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