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     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  12  tháng  8  năm 2021  

V/v thực hiện các giải pháp đảm bảo 

 an toàn phòng chống dịch Covid-19  

tại các doanh nghiệp KCN  

 

 

                          Kính gửi:  

 -  UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

                -  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  
  

 

 

 Thưc hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 294/CV-BCĐ  ngày 11/8/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh Covid-

19 và đề xuất các giải pháp để giữ vững an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các 

doanh nghiệp KCN, Ban Quản lý các KCN báo cáo như sau: 
 

 

 

  1/ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các KCN: 
 

  Tính đến ngày 12/8/2021 tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 07 trường hợp F0 

do lây nhiễm trong cộng đồng đã được đưa đi điều trị, cụ thể: 

+ KCN Đông Xuyên (03 ca): 02 tại Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu; 

01 tại Công ty TNHH Nhà Thép PEB;  

+ KCN Đất Đỏ (01 ca): tại Công ty TNHH Dongjin Global;  

+ KCN Cái Mép (01 ca): tại Xí nghiệp Xăng dầu Petec; 

+ KCN Mỹ Xuân A (02 ca): tại Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam 

Và 138 F1 hiện đang cách ly tập trung; 406 F2 đang cách ly tại nhà hoặc tại 

nơi làm việc do doanh nghiệp thực hiện “ 3 tại chỗ”. 

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 các 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 công tác phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K, tổ chức xét 

nghiệm thường xuyên cho người lao động để phát hiện, sàng lọc. 

Với việc đã xuất hiện các ca F0 xác định được nguồn lây tại doanh nghiệp 

KCN, qua thực tế công tác kiểm tra, giám sát phương án phòng chống dịch Covid-19, 

phương án tổ chức “3 tại chỗ”, phương án đưa đón người lao động tại các doanh 

nghiệp, Ban Quản lý các KCN tự đánh giá mức độ “nguy cơ” theo quy định tại Quyết 

định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch Covid-19.  

Mặc dù các doanh nghiệp KCN thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 tại đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban 

hành Hướng dẫn về phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm covid-19 tại nơi làm 
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việc và ký túc xá cho người lao động nhằm đánh giá, xác định các mức độ nguy cơ 

lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, kiểm tra kết 

quả xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả các trường hợp là khách hàng, người cung 

cấp suất ăn, dịch vụ chuyển hàng, khách đến làm việc với doanh nghiệp, lái xe, phụ 

xe giao nhận hàng hóa để phục vụ truy vết khi cần thiết. Các doanh nghiệp cũng duy 

trì thực hiện test, test lại thường xuyên cho người lao động để duy trì hoạt động sản 

xuất và đảm bảo công tác phòng chống dịch tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm 

dịch Co vid-19 tại doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp cũng đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y 

tế, thực hiện rà soát lại các điều kiện an toàn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”,  

tuân thủ biện pháp 5K, tăng cường công tác quản lý người lao động, đảm bảo an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm 

tra các điều kiện làm việc tại nhà xưởng, nơi ăn nghỉ tạm thời, hạn chế việc đi lại, tiếp 

xúc gần tại nơi làm việc, sản xuất theo hướng dẫn tại Phương án số 104/KH-BCĐ 

ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

về 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. 
 

2/ Khó khăn, vướng mắc: 
 

Các doanh nghiệp trong các KCN tổ chức “ 3 tại chỗ” nhưng không đủ không 

gian trong việc bố trí chỗ ở cho người lao động, phải tận dụng phòng họp, phòng làm 

việc, nhà kho làm nơi lưu trú nên việc yêu cầu doanh nghiệp giữ khoảng cách tối 

thiểu theo quy định cho người lao động rất khó áp dụng. 

Hầu hết doanh nghiệp KCN chỉ bố trí nơi cách ly tạm thời tại công ty khi xảy 

ra trường hợp các ca nhiễm với số lượng ít, không đảm bảo được chỗ cách ly trong 

trường hợp xảy ra nhiều ca mắc Covid-19 tại doanh nghiệp do không có đủ cơ sở vật 

chất. Các KCN tại thành phố Vũng Tàu, huyện Châu Đức và huyện Đất Đỏ không có 

nơi để tổ chức cách ly trong trường hợp xảy ra lây lan dịch bệnh trong KCN. 

Việc liên hệ các đơn vị chức năng đến thực hiện test tại doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn vì số lượng nhu cầu lớn, doanh nghiệp đưa người lao động ra ngoài 

để test cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển, nguy cơ lây nhiễm cao.  

     Tính đến ngày 12/8/2021 đã có 85 doanh nghiệp với 21.066 người lao động 

chọn phương án tạm ngưng hoạt động cho đến khi hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16 (KCN Đông Xuyên: 33/82 doanh nghiệp; KCN Đất Đỏ: 02/21 doanh nghiệp; 

KCN Châu Đức: 26/44 doanh nghiệp; KCN Phú Mỹ 1: 03/62 doanh nghiệp; KCN 

Tiến Hùng: 01/20 doanh nghiệp; KCN MX B1 Conac: 05/25; KCN MX A: 07/40 

doanh nghiệp; KCN Mỹ Xuân A2: 04/31 doanh nghiệp). Nguyên nhân chủ yếu là do 

không sắp xếp thực hiện phương án 3 tại chỗ trong doanh nghiệp được, không bố trí 

được nơi ở tập trung để thực hiện “một cung đường – hai điểm đến”, số lượng đơn 

đặt hàng giảm, do doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện phương án 3 tại chỗ, doanh 

nghiệp xảy ra các ca lây nhiễm dịch Covid-19. 
 

   3/ Đề xuất giải pháp:  
 

- Để có thể ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo 

duy trì hoạt động sản xuất ổn định tại các doanh nghiệp KCN thì người lao động tại 

các doanh nghiệp KCN cần sớm được tiêm vacxin theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 
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Chiến dịch tiêm chủng vacxin ngừa Covid-19 tỉnh bằng nguồn vacxin được phân bổ 

cho các địa phương thực hiện. 

- Khi xảy ra các ca lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp KCN cần 

được sự phối hợp, hướng dẫn kịp thời của y tế địa phương, thực hiện khoanh vùng 

hẹp, truy vết kỹ, nhanh chóng tháo gỡ giãn cách để hạn chế việc phải tạm ngừng hoạt 

động của các doanh nghiệp  khi thực hiện phương án “ 3 tại chỗ”. 

- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm biện pháp 5K, tăng cường công tác quản 

lý người lao động, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy 

nổ, an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra các điều kiện làm việc tại nhà xưởng, 

nơi bố trí ăn nghỉ tạm thời, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc gần tại nơi làm việc, sản xuất 

theo hướng dẫn tại Phương án số 104/KH-BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về 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. 

          Ban Quản lý các KCN kính báo cáo./. 

                                               KT.TRƯỞNG BAN  

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

- Sở Y tế; 

- Sở LĐTBXH; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- UBND h.Châu Đức; 

 h. Đất Đỏ,tp.VT, tx.Phú Mỹ;                                                                                                       

- Lãnh đạo Ban;                                                                                                    

- Lưu DN, VT                                                                            Lê Xá                      
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