
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  21 tháng  6  năm  2021 
      

 V/v: tăng cường công tác phòng, chống dịch 

                 Covid-19 trong 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 

7012/UBND-VP ngày 17/6/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Thông báo kết luận số 483-TB/TU ngày 02/6/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc 

họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ngày 14/6/2021; trước tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước, 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 tốt các 

nội dung sau đây:   

- Các chủ đầu tư hạ tầng KCN tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện 

khai báo y tế thường xuyên đối với người lao động làm việc tại các nhà máy, doanh 

nghiệp trong KCN, yêu cầu các chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch.                                                                                                                                                                                     
 

  - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, truy vết và 

thông báo tình hình dịch bệnh; tổ chức,vận hành, duy trì các hình thức liên lạc trực 

tuyến giữa các Công ty hạ tầng và các doanh nghiệp để triển khai làm việc khi cần. 

Xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập phương án ứng phó với tình huống phát hiện ca 

nghi nhiễm Covid-19 trong KCN. 

- Các Doanh nghiệp đẩy mạnh việc thành lập các Tổ an toàn Covid tại nơi làm 

việc để hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của doanh nghiệp. Phát huy vai trò 

của các Tổ an toàn Covid trong việc giám sát, nhắc nhở người lao động thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và kịp thời thông tin cho các 

cơ quan chức năng có thẩm quyền khi cần thiết.  
 
[ 

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./. 

                           KT.TRƯỞNG BAN 

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

- Sở Y tế; 

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

- Lãnh đạo Ban;         Lê Xá                                      
- Văn phòng (đăng website);                                                                       

- Lưu DN, VT     
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