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V/v thực hiện các quy định phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới tại 

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả 

nước nói chung, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương lân cận và trên 

địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Để kiểm soát hiệu quả sự lây nhiễm, chủ động ngăn 

chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh An Giang đã có chỉ đạo tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14 

tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An 

Giang. Theo đó, mở rộng phạm vi cách ly xã hội đối với thành phố Long Xuyên, thành phố 

Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú 

Tân, Chợ Mới theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 kể từ lúc 00 giờ ngày 

15 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2021. 

Nhằm tiếp tục đảm bảo sản xuất an toàn trong điều kiện tình hình dịch bệnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 

(sau đây gọi chung là Doanh nghiệp) nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo số 694/UBND-KGVX ngày 

14/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.  

2. Thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Uỷ ban 

nhân dân huyện, thị xã thuộc địa bàn quản lý và các cấp thẩm quyền về việc triển khai công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Khẩn trương tự rà soát và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định tại Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu 

kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang, các biên bản làm việc, cam kết với các đoàn 

công tác, kiểm tra và các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp thẩm quyền, cập nhật trong tình 

hình mới, cụ thể:  

a) Rà soát việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các Tổ 

An toàn COVID-19 của từng Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong đó, lưu 

ý phải phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. 

b) Xây dựng Kế hoạch, phương án triển khai cụ thể đối với việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại Doanh nghiệp theo hướng 

dẫn, quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

c) Bố trí Phòng cách ly tạm thời theo hướng dẫn của ngành y tế. Xây dựng phương 

án thực hiện theo nguyên tắc 3 tại chỗ, bố trí nơi làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ 

cho các lao động làm việc ở lại tại các Doanh nghiệp (có bao gồm người xếp, bốc dỡ 

hàng hoá); cho phép bố trí các khu vực (chưa sử dụng) của Doanh nghiệp làm nơi ở cho 



2 

người lao động trong trường hợp cần thiết nhưng phải đảm bảo điều kiện lưu trú theo quy 

định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế và vệ sinh môi trường 

theo quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia COVID-19; có Kế hoạch tổ chức làm việc theo ca, giãn cách, đảm bảo các quy 

định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; chủ Doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong Doanh nghiệp. 

d) Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực 

khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp 

đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu 

yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá. Hạn chế tối đa các hoạt động của các phương 

tiện cá nhân theo Công văn số 694/UBND-KHVX ngày 14/7/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh An Giang. 

đ) Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp và 

cập nhật lên bản đồ chống dịch an toàn COVID-19 (antoancovid.vn) các vị trí có nguy 

cơ, rủi ro tại nơi làm việc, ký túc xá (Sở Công thương đã có thông tin tại Công văn số 

826/SCT-QLCN ngày 08/6/2021 về việc cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập bản đồ 

chung sống an toàn với COVID-19).  

e) Rà soát việc thực hiện các nội dung cam kết: Chủ Doanh nghiệp thực hiện cam 

kết bằng văn bản với Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện thuộc địa bàn về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. Yêu cầu 100% người lao động trong doanh nghiệp ký cam kết thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với Tổ An toàn COVID-19 của 

Doanh nghiệp. 

g) Về công tác phòng, chống dịch đối với người điều khiển và các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa ra/vào các khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang:  

* Đối với việc vận chuyền hàng hoá xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu: tiếp tục thực 

hiện đúng theo hướng dẫn tại Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm 

COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển vận chuyển hàng hoá tại các cửa 

khẩu đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không, các Biên bản làm việc số: 

424/BB-BQLKKT, 431/BB-BQLKKT ngày 15/3/2021 về việc thống nhất các biện pháp 

tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa 

khẩu An Giang và Biên bản số 515/BB-BQLKKT ngày 26/3/2021 về việc trao đổi, thống 

nhất thực hiện vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu An Giang. 

* Đối với việc vận chuyển hàng hoá đường dài trong tỉnh và liên tỉnh: thực hiện 

theo hướng dẫn tại Công văn số 675/UBND-KGVX ngày 9/7/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường kiểm soát công tác hoạt động vận tải trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19, Thông báo số 308/TB-VPUBND ngày 12/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và chủ động cập nhật các văn bản mới của cấp thẩm quyền, cụ thể: 

- Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đường dài kể cả người bốc 

xếp, dỡ hàng hóa theo xe vào địa bàn tỉnh, các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

tỉnh An Giang phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, xuất trình giấy xét nghiệm Realtime 

RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 3 ngày gần nhất hoặc Test nhanh kháng nguyên 

âm tính trong vòng 24 giờ.  
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- Các chủ Doanh nghiệp hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa phải chịu trách 

nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch 

trong vận chuyển hàng hóa theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT 

ngày 07/02/2021 và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 và Công điện số 

973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 (chi phí xét nghiệm do chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân tự 

chi trả), cụ thể: 

+ Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển: ghi chép lại hành trình vận 

chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, 

thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc 

dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận 

chuyển hàng ngày...).  

+ Người điều khiển phương tiện (kể cả người ngồi trên phương tiện) vận chuyển 

đến, đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR hoặc bằng test nhanh kháng nguyên hai lần vào thời điểm trước 

khi đi và khi quay về. 

+ Yêu cầu sử dụng điện thoại mở kết nối mạng liên tục, có cài đặt các ứng dụng 

Bluezone, tokhaiyte.vn để khai báo, theo dõi y tế. 

+ Trong quá trình vận chuyển yêu cầu lái xe và những người ngồi trên xe (nếu có) 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa dừng đỗ trên đường di chuyển (trừ trường hợp thật 

sự cần thiết). Khi xe vận chuyển đến địa điểm giao nhận phải được phun khử khuẩn; 

đồng thời không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh (tốt nhất ngồi yên tại xe), giữ 

khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khi phải tiếp xúc, thường xuyên khử khuẩn tay…  

- Trong đó: lưu ý phải gắn camera hành trình và thực hiện nghiêm các yêu cầu 

phòng, chống dịch đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển (kể cả người bốc 

xếp, dỡ hàng hóa theo xe - nếu có) trong suốt quá trình vận chuyển, lên/xuống hàng hoá. 

Có Kế hoạch vận chuyển hàng hoá gồm: số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm 

dừng, ngày giờ phương tiện hoạt động, danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp, dỡ 

hàng hóa theo xe (nếu có), thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc 

xếp, dỡ hàng hóa (nếu có) và các nội dung khác có liên quan cần thiết đến việc vận 

chuyển gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế để phối hợp cung cấp cho các Sở: Giao thông 

vận tải, Công Thương, Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xác định tuyến đường, 

phương tiện được phép lưu thông "luồng xanh" theo Thông báo số 238/TB-BGTVT ngày 

08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

h) Khẩn trương rà soát, lập Danh sách các cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ cho 

Doanh nghiệp (bao gồm dịch vụ vận tải) như: cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, 

nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, người lao động, ngân 

hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước... 

gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế. Đồng thời yêu cầu các cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ 

cho Doanh nghiệp nêu trên thực hiện: Ký cam kết phòng, chống dịch với Doanh nghiệp, 

Ban Quản lý Khu kinh tế, chính quyền địa phương; Phối hợp với Doanh nghiệp, Ban 

Quản lý Khu kinh tế thực hiện việc quản lý danh sách người lao động cung cấp dịch vụ, 

lịch trình, thời gian làm việc của người lao động cung cấp dịch vụ; Chủ động xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ (đặc biệt là các lái xe, phụ 
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xe, người xếp, dỡ hàng hoá theo cùng); Yêu cầu người lao động cung cấp dịch vụ thực 

hiện nghiêm thông điệp 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày. 

i) Quản lý chặt chẽ người lao động, tuyên truyền sâu rộng cho người lao động về 

các biện pháp phòng chống dịch; đảm bảo người lao động hoặc người lao động có người 

thân từ vùng dịch trở về không làm việc trong cơ sở Doanh nghiệp. Thực hiện khai báo y 

tế bắt buộc hàng ngày đối với tất cả lao động của Doanh nghiệp và khách đến liên hệ 

công việc, báo cáo gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế và y tế địa phương. Tổ chức kiểm tra, 

giám sát người lao động thực hiện quy định 5K trong phạm vi cơ sở. Luôn chủ động nắm 

danh sách, thông tin lao động (thực tế, kể cả thời vụ) để kịp thời quản lý và cung cấp cho 

các cơ quan chức năng, phối hợp thực hiện rà soát, truy vết khi được yêu cầu.  

k) Xây dựng và triển khai Kế hoạch test nhanh kháng nguyên, đảm bảo tối thiểu 

20% số lượng người lao động; trong quá trình lấy mẫu, kiểm tra, xét nghiệm cũng như kê 

khai y tế: đề nghị thực hiện theo hướng phân ra tổ, ca để tránh trường hợp tập trung quá 

đông người, dễ gây phát sinh, lây lan dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin cho 

người lao động.  

4. Yêu cầu các Doanh nghiệp trong các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

tỉnh An Giang nâng cao ý thức phòng, chống COVID-19 và luôn đồng hành cùng các cấp 

chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm các quy định, 

hướng dẫn và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền (Ban Quản lý Khu kinh 

tế sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã/Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn và các lực lượng chức năng cửa khẩu, đơn vị có liên quan tăng 

cường kiểm tra, giám sát trong thời gian tới). Người đứng đầu các Doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, 

trong đó lưu ý các biện pháp sau: Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là mang 

khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư 

phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; Yêu cầu người lao động 

bắt buộc khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch khi tiếp xúc, giao tiếp; 

Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; bảo 

đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh vào cơ sở của Doanh nghiệp, khu chức năng 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu 

tại mục này thì phải dừng hoạt động. 

Trên đây là nội dung về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các Doanh nghiệp 

để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND/BCĐ PCD tỉnh (b/c); 

- CA tỉnh, BCHBĐBP tỉnh, Cục Hải quan; LĐLĐ tỉnh; 

- Các Sở: YT, CT, GTVT;  

- CDC tỉnh;  

- UBND/BCĐ PCD huyện, thị xã: Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu; 

- TB và các PTB; 

- BCĐ PCD của BQLKKT; 

- Các Tổ An toàn COVID-19 KKTCK; 

- VP và các phòng: QLĐT, QLDN;             

- VP các BQLCK;  

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Cường 
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