
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

        Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 8 năm 2021 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các công 

trường đang xây dựng trong các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

 

  
 

Kính gửi:  

- Doanh nghiệp có công trình đang xây dựng trong KCN;  

- Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong KCN; 

- Các Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN.     

 
 

  Trong thời gian tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 

số 9579/UBND-VP ngày 31/7/202 của UBND tỉnh, một số công trường thi công 

xây dựng trong khu công nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung 

đường 2 địa điểm” được các đơn vị phòng chống dịch kiểm tra đánh giá chưa đảm 

bảo các phương án phòng, chống dịch đã phải tạm dừng thi công trong thời gian áp 

dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản số 2226/BQL-ĐT ngày 

5/8/2021. Đối với các công trường thi công còn lại trong khu công nghiệp đang 

thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 địa điểm”, Ban quản lý các 

khu công nghiệp yêu cầu Chủ Doanh nghiệp có công trình đang xây dựng trong 

KCN, Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong KCN: 

  1. Tuân thủ theo hướng dẫn liên tịch số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 

14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động 

việt nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện 

vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh về phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trong và ngoài các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; 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”; Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

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; thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý các tình huống khi có ca nghi nhiễm và mắc 

bệnh xảy ra theo văn bản số 9264/UBND-VP ngày 27/7/2021; hướng dẫn số 

5522/BYT -MT ngày 12/7/2021 của Bô Y tế về mẫu kế hoạch PCD COVID-19 

cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động; đối với 

doanh nghiệp áp dụng phương châm “ một hành trình hai địa điểm thì chỉ một địa 

điểm đi từ nơi tập trung, ký túc xá, nhà ở công nhân, khách sạn và một địa điểm 



đến để làm việc tuyệt đối không dừng đón rải rác dọc đường; và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện khác theo quy định. 

  2. Phải tổ chức xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả công nhân, người lao 

động thi công tại công trường nhà máy đảm bảo thời hạn quy định của giấy phép 

xét nghiệm (không quá 3 ngày) theo hướng dẫn tại văn bản số 9406/UBND-VP 

ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường xét nghiệm cho người lao động, 

khách hàng ra vào các doanh nghiệp.   

  3. Công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian áp dụng biện pháp giãn 

cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ nếu không đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch tại mục 1 và 

mục 2. 

  4. Thực hiện đưa công nhân, người lao động về nơi cư trú do không thể tiếp 

tục thực hiện “03 tại chỗ” tại công trình theo hướng dẫn số 211/CV-BCĐ ngày 

04/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.   

  Nếu doanh nghiệp, các nhà thầu không thực hiện các nội dung trên, để xẩy 

ra các ca mắc bệnh covid-19 lây lan trong công trường, ngoài cộng đồng thì Chủ 

Doanh nghiệp có công trình đang xây dựng trong KCN, Các nhà thầu tham gia 

hoạt động xây dựng trong KCN chịu trách nhiệm theo quy định.  

  Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Chủ Doanh nghiệp, Các nhà thầu 

có công trình xây dựng trong KCN nghiêm túc thực hiện. Giao Công ty Đầu tư và 

Khai thác hạ tầng KCN giám sát việc chấp hành, kịp thời báo cáo trường hợp 

doanh nghiệp, nhà thầu không chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19./.  

       
 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  
- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu: VT, QHXD. 

  

 

 

 

         Nguyễn Anh Triết 
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