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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:         /SLĐTBXH-LĐVLTL 

V/v tăng cường thực hiện các giải 

pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trong doanh nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   

 

  Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp đã có nhiều 

ca lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg tại văn bản 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các công văn số 8376/UBND-VP 

ngày 06/7/2021, công văn số 8590/UBND-VP ngày 16/7/2021 và công văn số 

8603/UBND-VP ngày 17/7/2021 về việc giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm 

nhập và lây lan dịch, bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh phòng, chống dịch 

Covid-19 trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương triển 

khai, thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch như sau: 

1. Chỉ những doanh nghiệp được phép hoạt động theo quy đinh tại Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định của UBND tỉnh và đồng thời đã 

đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 mới được tiếp 

tục hoạt động. 

2. Tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người lao động hiện đang 

làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch; 

khai báo y tế trung thực, thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, đảm bảo chỉ di chuyển 

từ chỗ làm việc về nơi lưu trú và ngược lại. Vận động 100% người lao động tại 

doanh nghiệp cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để 

ứng dụng hoạt động hiệu quả. Vận động người lao động tuyên truyền, hỗ trợ người 

thân của người lao động thực hiện khai báo y tế bắt buộc. 

3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể: 

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc 

hoặc nghi ngờ mắc và Kế hoạch bố trí khu cách ly tập trung tại khu vực làm việc 

hoặc ký túc xá  của người lao động tại đơn vị mình 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 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 gửi về Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp); Sở Công thương (doanh nghiệp trong cụm công nghiệp); Ban Quản 

lý các khu công nghiệp (doanh nghiệp trong khu công nghiệp) trước ngày 

19/7/2021. 

KHẨN 
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- Bố trí đủ nhân lực để đo kiểm tra thân nhiệt cho người lao động tại thời 

điểm đầu giờ và bảo đảm khoảng giãn cách tối thiểu tại nơi làm việc. Yêu cầu các 

doanh nghiệp bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào khu vực làm việc phải 

được đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay, sát khuẩn. 

- Dừng các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người 

không cần thiết, nếu tổ chức thì ưu tiên hình thức trực tuyến (online). Có cơ chế 

cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh hoạt (nếu 

được). Khuyến khích người lao động trao đổi, làm việc hoặc giao ca trực tuyến qua 

điện thoại, các phần mềm hội thảo trực truyến, email… 

- Tăng cường thông thoáng khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió hoặc 

mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, 

quạt điều hòa. Bảo đảm có đầy đủ trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, 

khử khuẩn nơi làm việc. 

- Bố trí phương tiện đưa đón người lao động theo hướng dẫn của Bộ Giao 

thông – Vận tải, đảm bảo thực hiện quy định 5K. Bố trí cố định người lao động di 

chuyển trên cùng một xe đưa đón. Thực hiện khử khuẩn xe trước và sau mỗi lần 

đưa đón, nên sử dụng không khí bên ngoài xe, hạn chế sử dụng điều hòa xe. 

- Bố trí người lao động làm việc ổn định tại 01 cơ sở, tránh điều chuyển, luân 

chuyển hoặc di biến động. Hạn chế tối đa việc người lao động khi đi ra ngoài tỉnh , 

trường hợp cần thiết báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của cơ quan, đơn 

vị biết để giám sát, theo dõi. 

4. Xây dựng thêm các giải pháp để xử lý trong trường hợp có ca nghi nhiễm 

hoặc mắc Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch và ổn 

định sản xuất của doanh nghiệp để bổ sung thêm trong kế hoạch phòng chống dịch 

và phương án xử lý khi có ca lây nhiễm. Kế hoạch và Phương án phòng chống dịch 

khi có trường hợp mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại 

Quyết định 2194/QĐ-BCH ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế và văn bản số 104/KH-BCĐ 

ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Cụ thể: 

- Tình huống các doanh nghiệp xuất hiện các trường hợp là người lao động, 

khách hàng có biểu hiện ho sốt, khó thở, đau rát họng hoặc các trường hợp F1,F2: 

Đề nghị  doanh nghiệp đưa đối tượng trên đến khu vực cách ly tạm thời đã được bố 

trí tại các cơ sở lao động; Gọi điện cho đơn vị thường trực của Ban chủ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của đơn vị và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế hoặc 

cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hướng dẫn. 

- Tình huống có ca bệnh dương tính tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

Phong tỏa tạm thời ngay toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc toàn bộ phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất, kinh doanh có ca bệnh F0. Lập tức tách F0, liên hệ với 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/Sở Y tế để thực hiện các biện pháp cách ly, điều 

trị theo quy định. Rà soát ngay và tách ngay những ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh tại 

doanh nghiệp cách ly tại một khu vực riêng. Đối với công nhân, người lao động 

đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho cơ sở y tế để 

xử lý. Bố trí cách ly tạm thời từng ca bệnh nghi ngờ vào các phòng riêng ở khu vực 

đệm riêng biệt với khu có ca F0. Truy vết F1 thần tốc, triệt để tại cơ sở sản xuất 

kinh doanh và tách ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập trung. Tiến hành xét 



3 

 

nghiệm mẫu đơn sớm cho các bệnh phẩm F1. Rà soát F2 và tổ chức cách ly tại nhà. 

Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  triển khai lấy mẫu xét 

nghiệm nhanh cho người lao động. Đồng thời báo cáo ngay về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND tỉnh ra văn bản tạm ngừng sản xuất 

đối với doanh nghiệp. 

(Chi tiết xem tại văn bản số 104/KH-BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.) 

5. Đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án sản xuất kinh 

doanh trong trường hợp tình hình lây nhiễm dịch nghiêm trọng trong cộng đồng và 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sản xuất kinh doanh phải 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch mới được hoạt động, trường hợp không đảm 

bảo các yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động. Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách 

ly người lao động với cộng đồng để đảo bảo an toàn khi sản xuất, như phương án: 

“3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ; phương án “3 

cùng”: cùng làm việc – cùng đi trên phương tiện giao thông – cùng ăn nghỉ 1 

nơi.  

6. Chủ động tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người lao động của 

đơn vị mình nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh và ổn 

định sản xuất của doanh nghiệp. Cập nhật thông tin về danh sách các điểm xét 

nghiệm virus SARS- Cov-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, gồm có: Bệnh viện 

Bà Rịa; Bệnh viện Vũng Tàu; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Y tế 

các huyện, thị xã, thành phố theo công văn số 3339/SYT-NV ngày 06/7/2021 của 

Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Trường hợp phát hiện có ca mắc hoặc nghi ngờ 

mắc Covid – 19, đề nghị các doanh nghiệp thông báo đến Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố địa bàn hoạt động của của doanh nghiệp để được hướng 

dẫn hỗ trợ kịp thời; đồng thời thông báo về Sở Công Thương biết để chủ động phối 

hợp hỗ trợ. Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế,  Trung tâm y tế dự phòng, 

các trung tâm y tế huyện, thị xã, TP được nêu tại mục 10 văn bản này. 

7. Đề nghị doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 với chính quyền địa phương, hướng dẫn người lao động thực 

hiện cam kết trong phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

cam kết này. Phối hợp với tổ chức công đoàn doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến 

và giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong doanh 

nghiệp, ký túc xá, nơi ở của người lao động. 

8. Thống kê toàn bộ danh sách người lao động đang làm việc trong từng 

doanh nghiệp (có phân theo nhóm văn phòng, từng khu nhà xưởng cụ thể); để làm 

cơ sở cho việc truy vết khi có trường hợp mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 gửi về 

Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp); Sở Công thương (doanh nghiệp trong cụm công 

nghiệp); Ban Quản lý các khu công nghiệp (doanh nghiệp trong khu công nghiệp) 

trước ngày 19/7/2021. 

9. Các doanh nghiệp khẩn trương chủ động phối hợp với các địa phương, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để phổ biến cho người lao động và triển khai 

chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Các quy định về hỗ trợ gồm 
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Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ,  Kế hoạch 104/KH-UBND và Quyết định 1896/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh và hướng dẫn số 437/HD-SLĐTBXH ngày 16/7/2021 của Sở LĐ-

TB&XH được đăng tải trên website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn của Sở 

Lao động – TB&XH. 

10. Doanh nghiệp, người lao động nếu cần thông tin hay cung cấp thông tin 

liên quan đến dịch Covid-19 , đề nghị liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế hoặc 

Trung tâm y tế các huyện/thành phố/thị xã, cụ thể: 

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh: 0962.51.55.77 

TTYT thành phố Vũng Tàu: 0254.3573240 

TTYT thành phố Bà Rịa:      0254.3732515 

TTYT thị xã Phú Mỹ:           0254.3523620 

TTYT huyện Xuyên Mộc:     0254.3874528 

TTYT huyện Châu Đức:        0254.3882850 

TTYT huyện Long Điền:       0254.3862923 

TTYT huyện Đất Đỏ:            0254.3691557 

TTYT huyện Côn Đảo:         0254.3830128 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc 

thực hiện các quy định nêu trên và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai văn bản này cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn quản lý. Những trường hợp phát sinh liên quan đến lao động đề nghị phản ánh 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, điện thoại: 0254.3857281/0919.035.618. 

(Đính kèm văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ 

LĐTBXH- Tổng Liên đoàn Lao động VN – VCCI Việt Nam và văn bản số 104/KH-

BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.  

Các văn bản trên và văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của 

BCĐ Quốc gia và Bộ Y tế được đăng tải trên website của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- Bộ LĐTBXH (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Chỉ đạo PC Covid tỉnh (để b/c); 

- Ban Quản lý KCN tỉnh (để p/h); 

- Sở Công thương; Sở Y tế (để p/h); 

- LĐLĐ tỉnh (để p/h); 

- CN Phòng Thương mại – công nghiệp 

VN tạiVũng Tàu (để p/h); 

- P. LĐTBXH huyện/TP/TX; 

- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, P.LĐVLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh 
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