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  Kính gửi:  Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

           Đồng kính gửi: - Các Sở, ban ngành, 

                                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, 

                                                                                      Tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

 Căn cứ Công văn số 1563/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện phương án 3 tại chỗ tại các doanh nghiệp, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thông báo: 

1. Tạm dừng việc hàng ngày tổ chức đón công nhân ở tất cả các huyện, 

thị, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng đến KCN An Nghiệp làm việc và đưa về nơi 

cư trú ở các địa phương (trừ trường hợp đưa đón công nhân đã được doanh 

nghiệp bố trí nơi chỗ ở tập trung tại nhà nghỉ, khách sạn thuộc địa bàn thành phố 

Sóc Trăng và huyện Châu Thành) kể từ 0 giờ 00 ngày 03/8/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. 

Lưu ý việc đưa đón công nhân tại nơi ở tập trung do doanh nghiệp bố trí 

phải thực hiện đúng nguyên tắc “1 cung đường 2 địa điểm”; tuyệt đối không 

được dừng đỗ, đón rước công nhân, người lạ dọc đường; thực hiện nghiêm quy 

định 5K của Bộ Y tế tại nơi lưu trú tập trung, trên phương tiện đưa đón và nơi 

làm việc; phân công nhân viên phụ trách, quản lý chặt chẽ công nhân tại nơi lưu 

trú tập trung, không cho phép ra ngoài trừ các trường hợp đặc biệt. 

Doanh nghiệp tổ chức đưa đón công nhân tại nơi ở tập trung phải lập danh 

sách công nhân, tài xế và phương tiện giao thông đưa đón công nhân gửi Ban 

Quản lý các khu công nghiệp để được cấp biển hiệu nhận diện “Xe đưa đón 

công nhân tại nơi ở tập trung”. 

2. Từ nay đến ngày 04/8/2021, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu luân 

phiên thay đổi hoặc bổ sung lực lượng lao động để thực hiện phương án “3 tại 

chỗ” thì khẩn trương lập phương án đón công nhân ở các địa phương (ngoại trừ 

toàn bộ địa bàn thị xã Vĩnh Châu và các địa điểm gần với các khu vực đang bị 

phong tỏa, cách ly y tế tại các huyện, thị trong tỉnh). 

Trước khi chính thức đi vào làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, 100%  

công nhân luân phiên hoặc bổ sung phải được kiểm tra y tế, xét nghiệm tầm soát 

V/v tạm dừng đưa đón công nhân 

và tổ chức, bố trí sản xuất theo 

phương án “3 tại chỗ” tại KCN 

An Nghiệp. 



Sars – Covi-2; bố trí chỗ nơi làm việc, chỗ nơi nghỉ ngơi phải tách biệt với lực 

lượng sản xuất “3 tại chỗ” trước đó. 

Trường hợp công nhân sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn đầu thực hiện Chỉ 

thị 16/CT-TTg có nhu cầu về nghỉ ngơi tại nhà, doanh nghiệp phải có phương án 

tổ chức đưa về và thông báo cho chính quyền địa phương nơi công nhân lưu trú 

trước khi thực hiện. Tuyệt đối không để người lao động tự ý rời khỏi nơi làm 

việc, nơi ở tập trung về nhà ở các địa phương. 

Việc đưa công nhân đang sản xuất có nhu cầu tạm nghỉ về địa phương 

phải hoàn thành chậm chất vào ngày 04/8/2021.  

3. Đề nghị các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KCN An 

Nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” theo nội dung nêu trên, góp phần phòng 

chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất./. 

 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy,TT.UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh (để/c); 

- Tiểu ban PCD Covid-19 KCN An Nghiệp; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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