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Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (ngoài các Khu công 
nghiệp và CCN Long Phước). 

 

Thực hiện Công văn 4491/UBND-KGVX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 về phòng, chống dịch Covid-19.  

Sau khi trao đổi thống nhất thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh ngoài khu công nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo phương án “3 tại chỗ” (trước đây gọi là “4 tại chỗ”) 
trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg như sau: 

1. Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” 
(trước đây gọi “4 tại chỗ”), nếu đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh hoặc huyện/thành phố tổ chức kiểm tra đánh giá đủ điều kiện 
theo quy định sẽ tiếp tục hoạt động. Trường hợp các doanh nghiệp không đáp ứng 

yêu cầu thì phải tạm dừng hoạt động theo để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.  

2. Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” có 
nhu cầu dừng toàn bộ hoạt động 

a) Doanh nghiệp thông báo nhanh đến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
nơi doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” để nắm thông 

tin và hướng dẫn. 

b) Chủ động liên hệ với đơn vị, cơ quan có chức năng để đăng ký, hợp 

đồng test nhanh cho tất cả công nhân, người quản lý trước khi tạm dừng (kết quả 
xét nghiệm còn hiệu lực trong thời hạn 72 giờ). 

c) Báo cáo quá trình từ thời gian bắt đầu thực hiện phương án “3 tại chỗ” 
đến khi tạm dừng, trong đó nêu rõ lý do dừng thực hiện. 

d) Lập danh sách công nhân, người lao động (sau khi có kết quả test nhanh 
âm tính và đính kèm xác nhận kết quả âm tính của từng người trong danh sách) gửi 

về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổng hợp, thông báo đến các địa 
phương nơi người lao động trở về để theo dõi và quản lý (theo mẫu Phụ lục 1). 

e) Người lao động sử dụng danh sách đã được lập, mang theo giấy tờ tùy 
thân (CMND/CCCD, giấy xét nghiệm âm tính) để phục vụ công tác kiểm tra, đối 
chiếu khi qua các chốt kiểm dịch. 
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f) Trường hợp doanh nghiệp có một số người lao động, người quản lý ở lại 
để thực hiện các công việc cần thiết khác không liên quan đến sản xuất (như: bảo 

vệ, trực phòng cháy chữa cháy, bảo trì máy móc, người thực hiện chế độ cho công 
nhân,…) thì doanh nghiệp lập danh sách và phải tiến hành xét nghiệm (bằng test 
nhanh) 01 lần/tuần, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để theo dõi. 

3. Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” 
tạm dừng một phần (giảm số lượng lao động) hoặc lao động nghỉ do nhu cầu cá 

nhân (không đủ sức khỏe, bệnh, đau, bất khả kháng khác) 

a) Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, e, mục 2 

của Công văn này. 

b) Đối với số lao động vẫn tiếp tục làm việc thực hiện nghiêm phương án 

“3 tại chỗ” đã đăng ký. 

4. Không bổ sung doanh nghiệp đăng ký “3 tại chỗ”, không duyệt tăng số 

lượng lao động so với số lượng đã được đăng ký. 

5. Riêng đối với các doanh nghiệp không thực hiện phương án “3 tại chỗ” 

(trừ các doanh nghiệp thiết yếu theo hướng dẫn tại Công văn số 4191/UBND-KT 
ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kiểm tra bảo trì hệ thống thiết bị, an 
toàn cháy nổ, bảo quản tài sản trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách, doanh 
nghiệp được cử 01 người là nhân viên/lao động của doanh nghiệp hoặc chủ doanh 

nghiệp (nếu không có nhân viên làm thay) đến trực tại doanh nghiệp (trực bảo vệ, 
quản lý, công tác tài chính, giao dịch ngân hàng) nếu đáp ứng điều kiện như sau: 

a) Người lao động không đến từ vùng đang bị phong toả hoặc đang là đối 
tượng bị cách ly y tế. 

b) Giấy xét nghiệm PCR âm tính hoặc test nhanh âm tính trong vòng 72 
giờ. 

c) Giấy xác nhận của Chủ doanh nghiệp/Chủ tịch hội đồng thành viên/Chủ 
tịch Công ty có đầy đủ thông tin người lao động (thời gian, họ tên, địa điểm đi - 

đến). Người được cử đi phải có giấy tờ tùy thân đầy đủ để phục vụ công tác kiểm 
tra, đối chiếu; đảm bảo 01 cung đường 02 điểm đến (theo mẫu Phụ lục 2). 

d) Di chuyển theo khung giờ quy định tại địa phương, 03 lần/tuần. 

e) Doanh nghiệp liên hệ Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi người lao 
động cư trú để xin xác nhận di chuyển và theo dõi việc di chuyển. 

f) Nghiêm cấm việc lợi dụng nội dung này để đến doanh nghiệp thực hiện 
giao dịch, mua bán hoặc sử dụng không đúng điểm đi, điểm đến. Doanh nghiệp 

chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra trường hợp  người lao 
động thực hiện sai mục đích.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 



3 

 

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét xác nhận đối với 
doanh nghiệp đăng ký di chuyển tại mục 5 của Công văn này và lập danh sách để 

theo dõi, quản lý. 

b) Chỉ đạo tiếp nhận, quản lý và theo dõi người lao động về địa phương 
theo danh sách doanh nghiệp cung cấp. Thống nhất phương án người lao động tại 

mục 2 và điểm a, mục 3 tự cách ly tại nhà 14 ngày. 

Các nội dung nêu trên áp dụng kể từ ngày 03/8/2021 đến khi có thông báo 

mới. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế sẽ xem xét 
điều chỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ: 

0918 975 858 (ông Nguyễn Thiện Chí, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (báo cáo); 
- Các sở, ngành tỉnh (phối hợp);  
- UBND các huyện/thành phố (phối hợp);  
- Báo Đồng Khởi (đưa tin); 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đưa tin); 
- Các hội, hiệp hội, CLB DN (phối hợp thông tin đến DN); 
- Các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TTXTĐTKN. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Châu Văn Bình 
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