
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 

            

          Số:         /BQL-DN                             Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  15  tháng  6  năm  2021 
      

 V/v: tiếp tục tăng cường các biện pháp 

             phòng chống dịch Covid-19 tại các  

             KCN trên địa bàn tỉnh. 
 
 

             

 

                                    Kính gửi:  

      - Các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; 

                                                     - Các Doanh nghiệp khu công nghiệp 

              
 

   

 

             Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 

6518/UBND-VP ngày 09/6/2021về việc triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-

TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 3092/BKHĐT-QLKKT 

ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phòng chống dịch 

Covid-19 trong khu công nghiệp,khu chế xuất, khu kinh tế; công văn số 5839/UBND-

VP ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4150/BYT-MT; công văn số 2845/BCĐ-YT 

ngày 11/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về phương án 

phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

khu công nghiệp; công văn số 6801/UBND-VP ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng chống 

dịch Covid-19; công văn số 2870/BCĐ-YT ngày 13/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận 

chuyển hàng hóa; công văn số 1598/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa; công văn 

số 1638/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 07/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động đưa 

đón công nhân, người lao động; 

      Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả 

nước, để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 vủa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp (KCN) đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp hoạt 

động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường thực hiện các 

biện pháp sau đây:                                                                                                                                                                                          

1. Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp KCN khẩn trương xây 

dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-

19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định số 

2787/QĐ-BYT ngày 05/06/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các 

phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, khu công nghiệp”. Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021: “ 



đối với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp 

trong KCN nói riêng tạm dừng việc bố trí xe đưa đón công nhân đến từ các địa 

phương đang bùng phát dịch cho đến khi dịch bệnh tại các tỉnh, thành này được kiểm 

soát và UBND tỉnh có thông báo mới.” ; có thể tạm thời sắp xếp bố trí cho người lao 

động tạm trú tại doanh nghiệp để đảm bảo phòng chống dịch và duy trì hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 
 

2. Các Công ty đầu tư hạ tầng KCN tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế tại các 

KCN để tăng cường tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát phương tiện vận 

chuyển hành khách, hàng hóa hàng ngày ra/ vào tại các cửa ngõ chính vào KCN, tổ 

chức phun dung dịch khử khuẩn đối với các phương tiện này theo khuyến cáo 5K của  

ngành y tế. Yêu cầu các doanh nghiệp  tăng cường biện pháp quản lý các đơn vị cung 

cấp dịch vụ, vận chuyển hàng hóa ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng 

phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo danh sách các đơn vị 

cung cấp dịch vụ cho Công ty quản lý hạ tầng KCN. Rà soát nắm chắc số lượng  

chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong KCN để 

thông tin kịp thời cho ngành y tế khi có trường hợp lây nhiễm xảy ra. 
[ 

3. Các Doanh nghiệp KCN căn cứ tình hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động 

sản xuất kinh doanh, số lượng nhân sự của mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã bố trí 

tại doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp khẩn trương 

tiến hành thành lập các Tổ An toàn Covid-19 tại nơi làm việc để hỗ trợ Ban Chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 của doanh nghiệp trong công tác thực hiện tự đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” (Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG); thực hiện giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc di 

chuyển ra vào tỉnh của người lao động, đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp 

phòng chống dịch ngay tại doanh nghiệp và phát huy hiệu quả hoạt động của mạng 

lưới an toàn vệ sinh viên. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý các KCN trước 

ngày 21/6/2021 để  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Nghiên cứu triển khai sử dụng bộ 

công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG khi đăng nhập vào địa chỉ http://kcnvietnam.vn để có 

những phương án phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả, đồng thời giúp cơ 

quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình triển khai 

hoạt động phòng ngừa dịch tại nơi làm việc của doanh nghiệp. 
 

  4. Chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động tùy theo đặc điểm, tình hình thực 

tế để tổ chức sắp xếp lại điều kiện, môi trường làm việc thông thoáng tại các nhà 

xưởng, các khu vực sản xuất, văn phòng, hạn chế sử dụng máy điều hòa, đảm bảo 

khoảng cách tại nơi làm việc của người lao động theo khuyến cáo của ngành y tế. 

Chủ động phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình 

thực tế, trong đó nghiên cứu việc phân vùng theo khu vực, bộ phận, phân xưởng sản 

xuất; điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của người lao động để khoanh 

vùng dịch nhanh chóng trong trường hợp có ca nhiễm. 

 5. Yêu cầu tất cả người lao động có sử dụng điện thoại thông minh phải thực 

hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp (Bluezone, ncovi, tokhaiyte.vn), tuân thủ việc quét 

mã QR Code khi ra /vào doanh nghiệp và khi đến các điểm công cộng, yêu cầu người 

http://kcnvietnam.vn/


thân cùng thực hiện. Các doanh nghiệp đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code đồng 

thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt đông ra vào doanh nghiệp, yêu cầu mọi cá nhân tổ 

chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR 

Code trước khi vào làm việc 
 

[ 

Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh 

nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, để nghị các 

Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh: 0962.51.55.77, Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa -Vũng Tàu: 02543.852573 ; Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các 

KCN: 02543.522563 để được hướng dẫn thêm ./. 

 

Đính kèm: 

- Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp. 
 

- Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”.    

- Công văn số 1598/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/6/2021 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa; 
 

-  Công văn số 1638/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 07/6/2021 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

trong hoạt động đưa đón công nhân, người lao động;      

 

                         KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                           PHÓ TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh BR-VT (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Sở Công Thương; 

- Sở KH và ĐT;          

- Sở GTVT; 

- Công an tỉnh;           Lê Xá                                      
- LĐLĐ tỉnh; 

- Công đoàn các KCN;                                                                     
- UBND tp. Vũng Tàu, tx. Phú Mỹ,                                                       
    h. Châu Đức, h.Đất Đỏ; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Văn phòng (đăng website);                                                                       

- Lưu DN, VT     

                                             


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-15T19:02:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Xá<xal@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-16T07:57:31+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-16T07:57:40+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-16T07:57:50+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ban Quản lý các khu công nghiệp<bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




