
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG                        

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                  

   

Số:       /SCT-QLCN 
V/v hướng dẫn tạm thời về tổ chức sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

 

 An Giang, ngày         tháng  10  năm 2021 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh. 

  

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Sở Công Thương hướng dẫn tạm thời cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG: 

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong và 

ngoài cụm công nghiệp. 

II. NỘI DUNG:  

1. Phân loại cấp độ dịch:  

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.   

2. Tổ chức sản xuất kinh doanh: 

Doanh nghiệp được chủ động, linh hoạt sản xuất kinh doanh theo các cấp 

dộ: 

2.1. Cấp độ 1, 2: 

- Quy mô: Theo nhu cầu dây chuyền sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

- Tuân thủ 5 K; 



 

 

- Chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 

01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng;  

- Doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm 

triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; 

- Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn của 

Sở Y tế tại công văn số: 3190/SYT-NVY  

- Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước 

khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả 

âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về. 

2.2. Cấp độ 3: 

- Quy mô: Được phép hoạt động, công suất hoạt động còn 50%; 

- Tuân thủ 5K. 

- Chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít 

nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng. 

- Định kỳ 01 tuần/lần thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tối thiểu 20% 

người lao động để tầm soát.    

- Chủ cơ sở, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách 

nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

- Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước 

khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả 

âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về. 

2.3. Cấp độ 4: 

Quy mô: Doanh nghiệp được phép hoạt động, công suất hoạt động còn 

30%; 

- Tuân thủ 5 K;  

- Chủ cơ sở, doanh nghiệp và người lao động đã được tiêm vắc xin ít nhất 

liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng;  

- Doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất an toàn và chịu trách nhiệm 

triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; 

- Định kỳ 01 tuần/lần thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tối thiểu 20% 

người lao động để tầm soát.    

- Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, trước 

khi cho công nhân về nơi cư trú thì phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với kết quả 

âm tính với SARS CoV-2 thì mới cho về. 

3. Đăng ký hồ sơ và kiểm tra, giám sát tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 - Doanh nghiệp khi tổ chức sản xuất phải xây dựng phương án sản xuất, 

các nội dung phòng, chống dịch COVID-19:  



 

 

 + Phương án sản xuất; 

+ Kế hoạch phòng, chống dịch; cam kết phòng, chống dịch; cam kết 

phòng, chống dịch COVID-19 giữa người lao động với chủ doanh nghiệp; đơn 

tự nguyện xin tham gia sản xuất của người lao động; 

 - Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tổ chức sản xuất; đồng thời, gửi hồ sơ 

về Sở Công Thương để theo dõi, giám sát; 

- Sở Công Thương sẽ phối hợp các sở ngành liên quan và UBND huyện, 

thị xã, thành phố kiểm tra giám sát công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

  Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trên 

địa bàn thực hiện . 

 Trân trọng! 

(Đính kèm Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/202; Kế hoạch số 

650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉn). 

 Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng KT/KT-HT huyện, thị, thành;                                                                

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN.                                                                                          

              

                                                                           

 

                                                                                      Trần Thanh Tâm                                                                             
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