ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Số: 12419 /UBND-KGVX
V/v hướng dẫn việc thực hiện các
phương án sản xuất kinh doanh
đảm bảo công tác phòng chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 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”;
Căn cứ Quyết định 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;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn thực hiện các phương án sản
xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi
tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh khôi phục dần các hoạt động sản xuất,
kinh doanh; đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, qua đó góp phần ổn
định tăng trưởng kinh tế, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong tình
hình mới.
2. Yêu cầu
Từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh phải đảm
bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch Covid-19; nhiệm vụ phòng, chống
dịch Covid -19 là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Doanh nghiệp và người lao động chủ động phòng, chống dịch theo hướng
dẫn của chính quyền các cấp và cơ quan y tế; chủ động xây dựng phương án sản
xuất kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện, nhu cầu của đơn vị và theo dõi
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tình hình diễn biến dịch tại địa phương; chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo sản
xuất kinh doanh an toàn phòng, chống dịch Covid - 19.
II. NỘI DUNG
1. Đối tƣợng doanh nghiệp đƣợc phép hoạt động
Tất cả doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã
xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại văn bản này.
2. Quy định chung
a) Các phương án sản xuất kinh doanh:
Doanh nghiệp được lựa chọn, quyết định thực hiện các phương án sản
xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống, dịch Covid-19 bao gồm:
- Phương án 03 tại chỗ;
- Tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày;
- Kết hợp phương án 03 tại chỗ và đi về hàng ngày.
Doanh nghiệp chỉ được hoạt động theo các phương án trên khi đáp ứng
đầy đủ các tiêu chí thể hiện trong phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an
toàn phòng chống, dịch Covid-19 của doanh nghiệp (theo mẫu tham khảo đính
kèm).
b) Điều kiện sử dụng lao động, di chuyển, xét nghiệm:
- Người lao động không ở vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế và đã được
tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin, đủ 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh
Covid-19 dưới 06 tháng.
- Việc di chuyển đối với người lao động:
+ Trong nội tỉnh: Người lao động đáp ứng điều kiện di chuyển đến nơi
làm việc bằng phương tiện cá nhân hoặc bằng phương tiện đưa đón tập trung do
doanh nghiệp bố trí sắp xếp;
+ Di chuyển liên tỉnh: Thực hiện di chuyển người lao động bằng phương
tiện đưa đón tập trung. Việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân của người lao
động sẽ được thực hiện khi có văn bản thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai với
các tỉnh, thành phố giáp ranh.
- Quy định xét nghiệm:
Doanh nghiệp lập kế hoạch và tổ chức xét nghiệm cho người lao động
trước khi vào làm việc và tầm soát định kỳ cho người lao động. Đối tượng và tỷ
lệ người lao động xét nghiệm thực hiện theo quy định tại văn bản số 8228/BYTMT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
Việc xét nghiệm cho người lao động phải được thực hiện bởi các cơ sở y
tế hoặc do doanh nghiệp tự thực hiện nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy
định của ngành y tế. Trường hợp tự thực hiện xét nghiệm, doanh nghiệp phải
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chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm.
Chi phí xét nghiệm cho người lao động do doanh nghiệp tự chi trả.
c) Xử lý tình huống thực tế phát sinh đối với doanh nghiệp đang thực
hiện phương án 03 tại chỗ:
Các doanh nghiệp hiện nay đang thực hiện các phương án 03 tại chỗ
được tự quyết định tiếp tục duy trì phương án 03 tại chỗ hoặc chấm dứt thực
hiện phương án 03 tại chỗ theo nhu cầu, khả năng của doanh nghiệp trên cơ sở
tự đánh giá tình hình diễn biến dịch tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động
và nơi cư trú người lao động của đơn vị mình.
- Trường hợp tiếp tục thực hiện phương án 03 tại chỗ; doanh nghiệp được
hoán đổi, bổ sung người lao động hoặc kết hợp thực hiện thêm phương án tổ
chức cho người lao động đi về hàng ngày:
+ Người lao động vào tham gia phương án 03 tại chỗ được bố trí ở khu vực
vùng đệm (trong hoặc ngoài doanh nghiệp) ít nhất 03 ngày và phải xét nghiệm 02
lần (lần 01 vào ngày đầu tiên, lần 02 trước khi vào làm việc). Phương pháp xét
nghiệm do doanh nghiệp chủ động thực hiện theo quy định của ngành y tế.
+ Trong trường hợp hoán đổi, thì người lao động trở về địa phương phải
có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 03 ngày kể từ
ngày lấy mẫu. Nếu nơi cư trú của người lao động trở về thuộc vùng phong tỏa,
cách ly y tế thì người lao động đã trở về sẽ không được quay lại làm việc tại
doanh nghiệp cho đến khi có quyết định bỏ phong tỏa của các cơ quan chức
năng đối với nơi cư trú của người lao động.
+ Trong trường hợp kết hợp tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày;
doanh nghiệp phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch giữa các
nhóm lao động, tránh lây nhiễm chéo.
- Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt thực hiện phương án 03 tại chỗ và
chuyển sang phương án cho người lao động đi về hàng ngày:
+ Người lao động khi trở về nơi cư trú phải có kết quả xét nghiệm âm tính
SARS-CoV-2 trong thời gian 03 ngày kể từ ngày lấy mẫu.
Trường hợp nơi cư trú của người lao động trở về thuộc vùng phong tỏa,
cách ly y tế thì doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thực hiện phương án 3 tại chỗ, do
người lao động khi đã trở về nơi cư trú sẽ không được quay lại làm việc tại
doanh nghiệp cho đến khi có quyết định bỏ phong tỏa của các cơ quan chức
năng đối với nơi cư trú của người lao động.
+ Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án tổ chức cho người lao
động đi về hàng ngày và huy động, bố trí sắp xếp lực lượng lao động phù hợp,
đáp ứng các điều kiện theo quy định.
d) Đăng ký, thực hiện và kiểm tra, giám sát:
- Khi có nhu cầu thực hiện hoặc chuyển đổi phương án hoạt động sản xuất
kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và gửi phương án theo mẫu về các
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cơ quan sau:
+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với doanh nghiệp trong các Khu
công nghiệp;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp ngoài Khu
công nghiệp có số lượng lao động thực hiện các phương án từ 100 người trở lên;
+ UBND các huyện, thành phố đối với doanh nghiệp ngoài Khu công
nghiệp có số lượng lao động thực hiện các phương án dưới 100 người.
Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án của doanh
nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, UBND các huyện, thành phố thẩm định phương án, có văn bản thông báo
chấp thuận hoặc từ chối việc đăng ký phương án của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp đã được chấp thuận thực hiện các phương án trước
ngày ban hành văn bản này, nếu không chuyển đổi sang phương án khác thì
không phải thực hiện đăng ký lại.
Trong quá trình thực hiện các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh,
nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) số lượng lao động tham gia phương án; doanh
nghiệp chủ động thực hiện và gửi thông báo bằng văn bản (nêu rõ số lượng đang
thực hiện; số tăng, giảm; số lao động còn lại của phương án) về các cơ quan có
thẩm quyền đăng ký nêu trên để cập nhật, theo dõi.
đ) Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
- Doanh nghiệp:
+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 tại đơn vị;
+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương
trong quá trình thực hiện và xử lý các tình huống phát sinh dịch bệnh tại doanh
nghiệp;
+ Doanh nghiệp chủ động xây dụng kế hoạch xét nghiệm cho người lao
động trước khi vào làm việc và định kỳ theo quy định.
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội, UBND các huyện, thành phố:
+ Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, thực hiện các phương án sản
xuất kinh doanh;
+ Tổ chức phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát
tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đã đăng ký của doanh
nghiệp.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm
bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Văn bản này
hướng dẫn bổ sung điểm g, Mục 4 Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/10/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
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Đồng Nai. Đồng thời văn bản này thay thế văn bản số 11715/UBND-KGVX
ngày 25/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện
các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid19 và thay thế phần V về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
và ngoài khu công nghiệp tại Kế hoạch số 11102/KH-UBND về việc từng bước
phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.
Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội; UBND các huyện và thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp căn cứ triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh
tình huống cần giải quyết, giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, HĐND, UB MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng, CTTĐT tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Nai
Ngày ký: 11-10-2021
14:20:29 +07:00

Nguyễn Thị Hoàng
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CÔNG TY………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:………………..

MẪU THAM KHẢO

………………, ngày ………. tháng ….. năm 2021

PHƢƠNG ÁN
Tổ chức hoạt động sản xuất và bố trí cho ngƣời lao động thực hiện
“03 tại chỗ”, “tổ chức đi - về hàng ngày” hoặc kết hợp 02 phƣơng án trên
––––––––––––––––
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên Công ty
:
Mã số doanh nghiệp :
Cơ quan cấp
:
Địa chỉ trụ sở
:
Số điện thoại
:
Đại diện bởi ông
:
Chức vụ: Giám Đốc
Người liên hệ giải quyết hồ sơ:
- Số điện thoại:
Email:
Tình hình của doanh nghiệp trước khi xây dựng phương án này (Đánh dấu X vào trước nội
dung phản ánh đúng thực trạng của doanh nghiệp):
Đánh
Tình trạng
Chi tiết
Số ngƣời
dấu X
Đang tạm ngưng sản xuất, kinh Nhóm làm việc online:
doanh
Nhóm trực tại nhà máy:
Nhóm tạm hoãn hợp đồng lao
động hoặc ngừng việc:
Đang thực hiện phương án 03 tại Nhóm tham gia 03 tại chỗ (bao
chỗ
gồm nhóm 01 cung đường - 02
địa điểm):
Nhóm làm việc online:
Nhóm tạm hoãn hợp đồng lao
động hoặc ngừng việc:
Đang thực hiện phương án đi về Nhóm tham gia phương án đi về
hàng ngày
hàng ngày:
Nhóm làm việc online:
Nhóm tạm hoãn hợp đồng lao
động hoặc ngừng việc:
Đang thực hiện kết hợp phương Nhóm tham gia 03 tại chỗ (bao
án 03 tại chỗ và đi về hàng ngày
gồm nhóm 01 cung đường - 02
địa điểm):
Nhóm tham gia phương án đi về
hàng ngày:
Nhóm làm việc online:
Nhóm tạm hoãn hợp đồng lao
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động hoặc ngừng việc:
Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt Số lao động đã tuyển dụng:
động
Số lao động dự định tuyển dụng:

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN
1. Quy mô sản xuất
 Ngành nghề chính
:
 Số lượng lao động
:
 Mục tiêu, quy mô dự kiến sản xuất
:
 Diện tích khu lưu trú
:
2. Nội dung thực hiện (đánh dấu X và điền số lao động vào phƣơng án doanh nghiệp lựa
chọn):
Hình thức
Đánh dấu X Số lao động
tƣơng ứng
Bắt đầu tổ chức 03 tại chỗ
Chấm dứt 03 tại chỗ để chuyển
sang tổ chức đi về hàng ngày
Bắt đầu tổ chức đi về hàng
ngày
Chấm dứt tổ chức đi về hàng
ngày (để chuyển sang 03 tại
chỗ)
Bắt đầu thực hiện đồng thời
- Số lao động 03 tại chỗ:
phương án 03 tại chỗ và tổ chức
- Số lao động đi về hàng ngày:
đi về hàng ngày.
Chấm dứt 03 tại chỗ hoặc đi về
- Số lao động chấm dứt:
hàng ngày (khi đang thực hiện
- Số lao động chuyển qua phương án còn
phương án đồng thời).
lại:
- Tổng số sau khi thực hiện chuyển:
Chấm dứt các phương án
chuyển sang tạm ngừng hoạt
động
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ ngày …………………….
4. Chế độ đãi ngộ (nếu có)
5. Cam kết của doanh nghiệp về việc đáp ứng các tiêu chí (Đánh dấu X tƣơng ứng)
Tiêu chí
Nội dung
Đã đáp Cam
ứng
kết
thực
hiện
Người lao động được tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin, đủ 14
1. Tuyển
dụng và sử ngày sau tiêm hoặc F0 đã được điều trị khỏi bệnh
dụng ngƣời (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy xác nhận)
lao động
Có thỏa thuận với người lao động về tham gia phương
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án (có danh sách ký tên lưu tại doanh nghiệp)
Thông tin về người lao động được doanh nghiệp lưu trữ
đầy đủ, chính xác, có thể trích xuất nhanh chóng, chính
xác
Khi người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19
2. Xét
như ho, sốt, khó thở,…hoặc có yếu tố dịch tễ
nghiệm
Covid-19
Xét nghiệm trước khi đưa người lao động vào tham gia
cho ngƣời phương án hoặc kết thúc phương án cho về địa phương.
lao động
Có kế hoạch và tổ chức xét nghiệm tầm soát định kỳ cho
người lao động theo quy định tại từng thời điểm
3. Nhân lực Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
phụ trách Thành lập các Tổ an toàn COVID-19 của doanh nghiệp
công tác
Người phụ trách đầu mối liên hệ về phòng chống dịch
phòng
(công khai số điện thoại đường dây nóng)
chống dịch Có bộ phận phụ trách về y tế hoặc bố trí cán bộ phụ
tại doanh trách và ký hợp đồng với đơn vị y tế (nhà nước hoặc tư
nghiệp
nhân), để thực hiện công tác phòng, chống dịch và khám
chữa bệnh thông thường khác theo quy định, phối hợp y
tế địa phương xử trí khi có trường hợp mắc bệnh tại nơi
làm việc.
Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp
4. Thực
đặc điểm tình hình của doanh nghiệp
hiện các
biện pháp Trang bị cơ sở vật chất, y tế phục vụ công tác phòng,
phòng,
chống dịch tại doanh nghiệp: khẩu trang, kính chống
chống dịch giọt bắn, nước sát khuẩn, lắp đặt camera tại các khu vực
tại doanh ra vào; máy quét mã QR;…
nghiệp
Thực hiện các biện pháp thông tin truyền thông (treo
băng rôn, áp phích, phương tiện nghe nhìn,..), tập huấn
cho người lao động về các quy định phòng, chống dịch
COVID-19
Thực hiện khai báo y tế tại cổng ra vào và mỗi khu vực
sản xuất
Có biện pháp giãn cách tại khu vực nhà ăn, khu vực tập
trung đông người lao động
Có biện pháp quản lý đối với các nhà cung cấp dịch vụ
(suất ăn công nghiệp, vệ sinh, bảo vệ, vận tải,…)
Thực hiện hoạt động giao nhận hàng hóa không tiếp xúc
Bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời tại cơ sở theo quy
định
Có phương án xử lý khi phát hiện ca nghi và nhiễm
COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế
5. Đảm bảo Bố trí khu xử lý rác (thùng rác có nắp đậy, khu tập kết
vệ sinh môi rác thải, …)
trƣờng
Thường xuyên quét dọn văn phòng, xưởng, nơi lưu trú
tập trung (nếu có)
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Khử khuẩn: hàng ngày, hàng tuần tại các khu vực nơi
làm việc; nhà ăn, nơi giao nhận hàng hóa; nơi lưu trú tập
trung (nếu có); khu vực nhà vệ sinh, khu vực có sự tiếp
xúc của nhiều người
Trường hợp di chuyển bằng xe cá nhân: Có bản cam kết
6. Kiểm
của người lao động đảm bảo tuân theo lộ trình đã đăng
soát lƣu
ký từ nơi ở đến nơi làm việc
thông và
nơi lƣu trú Trường hợp di chuyển bằng phương tiện tập trung: Trên
của ngƣời một phương tiện đưa đón chỉ có người lao động của một
lao động
doanh nghiệp; người lao động đi xe nào về xe đó. Người
lao động lên xe phải được đo thân nhiệt, không bố trí lên
xe người có biểu hiện ho, sốt; quản lý chỗ ngồi cố định
trên xe. Không được dừng, đỗ, đi vào những nơi khác để
người trên xe tiếp xúc với người khác; thực hiện khử
khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi, về
Sử dụng ứng dụng PC – Covid khi di chuyển (đối với
người lao động có điện thoại thông minh) hoặc thẻ nhân
viên, giấy xác nhận tiêm chủng hoặc xác nhận khỏi bệnh
Covid-19
Nơi lưu trú tập trung (Ký túc xá, tại doanh nghiệp, nhà
trọ, khách sạn,…): Đáp ứng theo các quy định tại Quyết
định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế
Nội dung giải trình/ cam kết khác (nếu có):

Trên đây là toàn bộ kế hoạch triển khai thực hiện phương án………….. tại Công ty.
Chúng tôi cam kết đáp ứng và thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định khi hoạt động sản
xuất, kinh doanh và minh chứng đầy đủ hồ sơ tại doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Ban Quản lý các KCN/ Sở Lao động TBXH;
- Lưu HCNS.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

