
 

  Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tại 

công văn số 11396/UBND-VP ngày 27/8/2021 về việc tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm 

SARS-CoV2 cho người lao động tại doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế 

hoạch “03 tại chỗ” và “01 cung đường - 02 điểm đến” trên địa bàn tỉnh. Ban Quản 

lý các khu công nghiệp (KCN) đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN 

trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện như sau: 

I. Đối tượng xét nghiệm:  

Toàn bộ lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế hoạch “03 

tại chỗ” và “01 cung đường 02 điểm đến” trên địa bàn tỉnh được xem là các đối 

tượng nguy cơ cao, do đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình với tần suất 03 ngày/lần. 

II. Phương pháp xét nghiệm: 

1. Sử dụng 02 phương pháp xét nghiệm: 

- Phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR phát hiện vật chất di 

truyền của vi rút SARS-CoV-2 (phương pháp RT-PCR). 

- Phương pháp xét nghiệm nhanh để xác định nhiễm SARS-CoV-2 (phương 

pháp test nhanh). 

 2. Ưu tiên phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo 

hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.  

 3. Căn cứ tình hình thực tế, tùy từng đối tượng xét nghiệm cụ thể tại doanh 

nghiệp để có thể thực hiện việc gộp mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn tại Quyết định 

số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 ngày 07/4/2021 và Công điện số 1168/CĐ-BYT 

ngày 07/8/2021của Bộ Y tế. 

4. Việc xét nghiệm test nhanh thực hiện theo Quyết định số 2022/QĐ-BYT 

ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế. 

5. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp: bằng phương pháp 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR mẫu gộp 15 do doanh nghiệp 

lựa chọn. 

 III. Thời gian thực hiện 

 Trong khoảng thời gian 07 ngày, từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021. 
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IV.Tổ chức thực hiện: 

Các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo Kế hoạch “03 tại chỗ” và “01 

cung đường 02 điểm đến” chủ động ký hợp đồng xét nghiệm với các cơ sở y tế đủ 

năng lực xét nghiệm SAR-CoV-2 trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu. 

Vì thời gian thực hiện xét nghiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh quá cấp bách 

(từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021), để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp trong KCN hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo trên, Ban Quản lý các KCN 

kính đề nghị Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm 

SAR-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR và phương pháp test nhanh) trên địa bàn 

tỉnh hiện nay để doanh nghiệp liên hệ ký hợp đồng xét nghiệm. 

Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố có KCN xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện việc lấy 

mẫu, xét nghiệm tại các doanh nghiệp KCN theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác xét 

nghiệm cần sự hỗ trợ, hướng dẫn, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Sở Y tế tỉnh 

(Phòng Nghiệp vụ - điện thoại: 02543.852.573) hoặc liên hệ đường dây nóng của 

ngành Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu: 0962.515577 để được hướng dẫn, cung cấp số điện 

thoại liên lạc của các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm SAR-CoV-2 (bằng phương 

pháp RT-PCR và phương pháp test nhanh) trên địa bàn tỉnh. 

          V. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm cho người lao động làm việc tại các doanh 

nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp quản lý, sử dụng người lao 

động chịu trách nhiệm chi trả. 

 Đề nghị các doanh nghiệp KCN khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành 

việc xét nghiệm cho người lao động vào ngày 02/9/2021 và báo cáo kết quả thực 

hiện về Ban Quản lý các KCN để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh./. 

 (Đính kèm Công văn số 11396/UBND-VP ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh). 

 

                  KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận :                    PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như k/g; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (b/c); 

- UBND tp.Vũng Tàu, tx Phú Mỹ; 

  h. Châu Đức, h. Đất Đỏ (p/h); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (p/h);                      Lê Xá               

- BCĐ PCD Covid trong KCN (theo dõi); 

- Các chủ đầu tư hạ tầng KCN (p/h); 

- Các Tổ công tác PCD trong KCN (p/h); 

- Văn phòng Ban (đăng website);                             
- Lưu: VT, DN.                                  
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