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                                      Kính gửi: Các Doanh nghiệp khu công nghiệp; 

                                            
                     

 

           Ngày 05/8/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu đã ban hành công văn số 232/CV-BCĐ về việc đảm bảo an toàn cho công nhân, 

người lao động tại các doanh nghiệp trong tình hình mới; trước tình hình diễn biến 

phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây tại 

các doanh nghiệp trong KCN đã xảy ra các ca lây nhiễm Covid-19 liên quan đến tài xế 

vận chuyển hàng hóa, khách hàng đến làm việc, qua công tác xét nghiệm cho người 

lao động tại doanh nghiệp phát hiện. Xác định đây là những nguồn lây hết sức nguy 

hiểm nếu các doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống 

dịch, đặc biệt là quy định 5K, xét nghiệm thường xuyên để sàng lọc. 
 

 Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và ứng phó với các tình 

huống, nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các KCN đề nghị các 

Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá, xác định 

nguy cơ dịch bệnh tại doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 232/CV-BCĐ 

ngày 05/8/2021 để xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, giải pháp giữ vững an toàn để 

duy trì sản xuất (có đề nghị về nhu cầu xét nghiệm PCR, tiêm vacxin và cài đặt ứng 

dụng sổ sức khỏe điện tử của từng người lao động để phân bổ vacxin tiêm phòng, nêu 

đầy đủ trong kế hoạch), gửi về Ban Quản lý các KCN chậm nhất ngày 15/8/2021 để 

tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 
                                                                                                            

 

 
 

[ 

 

Ban Quản lý các KCN đề nghị các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn 

tỉnh khẩn trương thực hiện. /. 
 

(Đính kèm công văn số 232/CV-BCĐ ngày 05/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh) 

                                      KT.TRƯỞNG BAN 

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

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Sở Y tế; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Công đoàn các KCN;                  
- UBND tp. Vũng Tàu, tx. Phú Mỹ,                                                                       

    h. Châu Đức, h.Đất Đỏ; 

- Lãnh đạo Ban;                                                                                                      Lê Xá 

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN;                                                                                    

- Văn phòng Ban (đăng website); 

- Chuyên trang Covid-19 tỉnh;                                                                       

- Lưu DN, VP, VT     
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