
     UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:             /BQL-ĐTDNLĐ          Bình Phước, ngày        tháng       năm 2021 

 

   

    Kính gửi:   

- Nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; 

- Các doanh nghiệp trong các KCN,  

        KKT cửa khẩu Hoa Lư. 

      

   

Thời gian qua, trong các KCN đã xảy ra ca lây nhiễm tại một số doanh 

nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, nguyên nhân do các doanh nghiệp 

chưa thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống dịch tại khu lưu trú theo đúng quy 

định. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi tổ chức lưu trú cho người 

lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN, 

KKt cửa khẩu: 

1. Thực hiện nghiêm Công văn số 1243/BQL-ĐTDNLĐ ngày 30/8/2021 

của Ban Quản lý Khu kinh tế. 

2. Quản lý chặt chẽ người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, gắn 

camera giám sát khu lưu trú, khu tập kết giao nhận hàng hóa, cổng ra vào, tuyệt 

đối không để người lao động ra khỏi doanh nghiệp khi không có lý do chính 

đáng. Người lao động không thực hiện lưu trú khi trở về địa phương không trở 

lại làm việc đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh. 

3. Khi người lao động có triệu chứng ho, sốt nhanh chóng chuyển đến 

phòng cách ly tạm thời và thông báo ngay cho Trạm y tế địa phương để kịp thời 

lấy mẫu xét nghiệm, tuyệt đối không để người lao động rời khỏi nơi lưu trú tự đi 

xét nghiệm.  

4. Đối với các nhà thầu, đối tác của doanh nghiệp nếu thực hiện “3 tại 

chỗ”, doanh nghiệp phải xây dựng phương án lưu trú cho số lao động này. Quản 

lý chặt chẽ, không được sắp xếp các nhà thầu, đối tác của doanh nghiệp ở chung 

hoặc giao lưu với người lao động của doanh nghiệp.  

5. Rà soát, kiểm tra, lập danh sách người lao động lưu trú tại doanh 

nghiệp bao gồm: người lao động của doanh nghiệp, chuyên gia, các nhà thầu, 

đối tác đang thực hiện lưu trú gửi báo cáo gấp về Ban Quản lý Khu kinh tế theo 

đúng Công văn 1243/BQL-ĐTDNLĐ, đồng thời xây dựng phương án lưu trú bổ 

sung nếu số lượng lưu trú thực tế vượt so với số lượng lưu trú đã được phê 

duyệt. 

V/v kiểm soát chặt chẽ người lao 

động đang thực hiện “3 tại chỗ”. 
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6. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao 

động (kể cả chuyên gia nước ngoài) đang thực hiện lưu trú tại doanh nghiệp 

bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc bằng test nhanh kháng nguyên khi 

doanh nghiệp chưa có ca mắc, xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca 

mắc Covid-19 theo Công văn 2813/UBND-KGVX ngày 21/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khuyến 

khích doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm định kỳ cho toàn bộ người lao động 

đang thực hiện lưu trú. 

7. Nhà đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện của 

các doanh nghiệp trong KCN thuộc quyền quản lý, không để doanh nghiệp 

không đáp ứng các nội dung trên hoạt động. 

Đề nghị doanh nghiệp trong KCN, KKT cửa khẩu nghiêm túc thực hiện 

theo đúng quy định, doanh nghiệp nào để số lao động lưu trú vượt so với 

phương án được phê duyệt, không thực hiện đúng quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật ./. 

              TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Sở Y tế;                        

- Như trên; 

- BCĐ PCD Ban Quản lý KKT;                                Nguyễn Minh Chiến         

- Lưu: VT.                   
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