
 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

                Số:   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  18  tháng  8  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

(Đến ngày 25/8/2021) 
 

 

Căn cứ Phương án Phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh số 

104/KH-BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 606-TB/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/8/2021 và 

ngày 25/8/2021; 

Căn cứ văn bản số 294/CV-BCĐ ngày 11/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động sản xuất kinh doanh; 

Căn cứ Kế hoạch số 314/KH-BCĐ ngày 13/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đến ngày 25/8/2021); 

Căn cứ văn bản số 10369/UBND-VP ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động sản xuất, kinh doanh; 

Căn cứ văn bản số 329/CV-BCĐ ngày 15/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp xây 

dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến ngày 

25/8/2021, cụ thể như sau: 



 

I. TÌNH HÌNH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

1. Tình hình chung: 

- Số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh là 321/411 cơ sở, với 59.495/80.631 lao động (đến ngày 16/8/2021), trong 

đó 165 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ với 35.158 lao động; còn lại là vừa thực hiện 

đưa đón tập trung vừa thực hiện 3 tại chỗ với 24.337 lao động. Tính đến ngày 

16/8/2021 các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã thực hiện test, test lại cho 

55.882 lượt người lao động. 

- Tuy đã chủ động ngăn chăn dịch từ bên ngoài, kiên quyết thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định nhưng đã có 08 ca mắc Covid-19 là công 

nhân lây nhiễm trong cộng đồng đã được đưa đi điều trị; 138 ca F1 (đã cách ly theo 

quy định) và 406 ca F2 được thực hiện cách ly tại nhà và tại doanh nghiệp do đang 

thực hiện 3 tại chỗ. Cụ thể: 

 

S

TT 
Công ty KCN 

Tổng 

số 

lao 

động 

Tổng 

số 

lao 

động 

đi 

làm 

Số lao động 

đi làm 

Các ca F0, 

F1, F2 

Số 

LĐ 

thực 

hiện 

3 tại 

chỗ 

Số 
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1

1 

Nhà máy sản xuất gạch ốp 

tường (Chi nhánh Công ty 

TNHH Lixil Việt Nam tại 

Bà Rịa-Vũng Tàu) 

Mỹ 

Xuân 

A 

186 140 140  3 77 76 

2

2 

Kho cảng xăng dầu Petec 

(Công ty TM kỹ thuật & 

đầu tư Petec) 

Cái 

Mép 
70 35 35  1 9 0 

3

3 

Nhà máy sản xuất thép 

PEB (Công ty TNHH nhà 

thép PEB) 

Đông 

Xuyên 
450 42 42  1 19 16 

4

4 

Nhà máy sản xuất giày 

dép, dụng cụ sản xuất giày 

dép và dụng cụ thể thao 

các loại (Công ty TNHH 

Đông Phương Vũng Tàu) 

Đông 

Xuyên 
2.200 40 40  2 11 130 



 

5

5 

Công ty TNHH Dongjin 

Global 

Đất 

Đỏ 1 
300 123 123  1 0 0 

2/ Dự báo nguy cơ: 

Tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, khu công nghiệp Đông Xuyên nằm trong đô 

thị nơi dân cư đông đúc; thị xã Phú Mỹ là cửa ngỏ của tỉnh, các phương tiện đi vào 

tỉnh, vào cảng, khu công nghiệp lưu thông với mật độ lớn; huyện Châu Đức, Đất Đỏ 

khu công nghiệp tỷ lệ lấp đầy chưa nhiều nhưng việc vận chuyển hàng hóa ra vào 

cũng tiềm ẩn các nguy cơ cao. Xác định đây là những nguồn lây hết sức nguy hiểm 

nhất là việc ra vào, tiếp xúc với khách hàng, công nhân, người lao động của các đơn 

vị vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa, cung cấp dịch vụ nếu các doanh nghiệp không tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K, thực 

hiện xét nghiệm thường xuyên để sàng lọc. 

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống dịch bệnh. 

- Giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Y tế; Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và 

thường xuyên. 

- Kịp thời truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm; xử lý triệt để các trường 

hợp có ca mắc Covid-19, không để dịch bệnh lây lan tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh. 

III. MỤC TIÊU 

- Giữ vững 316 cơ sở sản xuất kinh doanh trên số 321 cơ sở sản xuất kinh 

doanh đang hoạt động ở mức an toàn “Vùng xanh”. 

- Tiến tới đưa các doanh nghiệp có ca mắc Covid-19 từ mức “nguy cơ cao” về 

mức “nguy cơ”. Xanh hóa các vùng vàng, cam. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch: 



 

- Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện giãn 

cách xã hội phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ 

đầu trong tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để chủ động khi tình hình 

dịch bệnh xảy ra. 

-  Thường xuyên rà soát, thống kê, cung cấp danh sách người lao động của  

doanh nghiệp trong các KCN gửi các cơ quan có chức năng trong việc tổ chức xét 

nghiệm, và các đối tượng được ưu tiên tiêm vacxin, đảm bảo thực hiện theo kế hoạch 

của tỉnh, cụ thể: 

1.1 Về công tác xét nghiệm: 

- Xét nghiệm, tầm soát cho 100% người lao động bằng phương pháp mẫu gộp 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có ca mắc Covid-19. 

- Xét nghiệm, tầm soát ít nhất 20% người lao động bằng phương pháp mẫu gộp 

cho 316 cơ sở sản xuất kinh doanh chưa có ca mắc Covid-19. 

1.2 Về công tác tiêm vắc xin: 

Ưu tiên thực hiện tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp có ca 

mắc Covid-19, có trường hợp F1, F2; số người lao động còn lại của các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp sớm được tổ chức tiêm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo  

Chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 phân bổ về cho các địa phương thực 

hiện. 

1.3 Các giải pháp trong thời gian tới: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp, người lao động 

duy trì thực hiện nghiêm quy định 5K. Yêu cầu các doanh nghiệp phải duy trì thường 

xuyên việc tự đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tại đơn vị mình, xây dựng kế 

hoạch, đề ra mục tiêu, giải pháp giữ vững an toàn để duy trì sản xuất. Đảm bảo các 

điều kiện 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, 

hậu cần tại chỗ).  

- Nâng cao trách nhiệm hoạt động của các Tổ an toàn phòng, chống dịch 

Covid- 19 tại các doanh nghiệp, tham mưu đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm 

bảo đảm công tác phòng chống dịch và an toàn cho người lao động, giữ vững vùng 

xanh trong doanh nghiệp, khu công nghiệp. 

- Tăng cường duy trì công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch tại các doanh nghiệp các khu công nghiệp, yêu cầu tạm ngừng hoạt động 

nếu không đảm bảo tuân thủ các quy định của công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để phối hợp với các cơ 

quan chức năng tháo gỡ kịp thời. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch Covid -19 của Trung ương, các Bộ ngành, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh kịp thời đến các doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp; kịp thời 

tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh hỗ trợ tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. 

2. Rà soát thống kê lập danh sách, số lượng doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp theo từng nhóm nguy cơ, theo từng địa bàn có khu công nghiệp để cung cấp 

cho các địa phương phối hợp theo dõi, kịp thời xử lý khi có ca lây nhiễm. 

3. Thường xuyên thống kê, cung cấp danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu 

xét nghiệm PCR mẫu gộp cho  Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

công tác xét nghiệm cho người lao động tại doanh nghiệp khu công nghiệp. 

         Trên đây là Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đến ngày 25/8/2021 của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu./. 

 
 

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

- BCĐ CD tiêm chủng vacxin phòng Covid-19(b/c);  

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 trong KCN; 

- UBND thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, 

 huyện Đất Đỏ, thành phố Vũng Tàu; 

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN;       

- Lưu: VT, DN, BCĐ PCD Covid-19 trong KCN ; 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 
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