UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2421 /SCT-VP
V/v thực hiện các biện pháp tạm
thời thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
ngành Công Thương

Bình Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động, sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp;
- Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu
mối, chợ truyền thống;
- Các nhà hàng/quán ăn;
- Các cá nhân tham gia hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.
Thực hiện Văn bản số 5412/UBND-VX ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh
về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Công Thương hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện các biện
pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
như sau:
1. Đối với lĩnh vực hoạt động, sản xuất. kinh doanh, dịch vụ của các nhà máy,
xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp (Phụ lục 1A)
2. Đối với hậu kiểm phương án hoạt động trong tình hình mới và công tác
phòng chống dịch của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp
trong cụm công nghiệp (Phụ lục 1B)
2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu
thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối (Phụ lục 2)
3. Đối với nhà hàng/quán ăn (Phụ lục 3)
4. Đối với chợ truyền thống (Phụ lục 4)
4. Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,... (Phụ lục 5)
Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương
và của Sở Công Thương về triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân thuộc
lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương chủ động, chịu trách nhiệm triển khai
thực hiện các biện pháp, quy định đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (theo
từng cấp độ dịch, đặc biệt là các hướng dẫn, quy định tại các Phụ lục đính kèm
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công văn này) linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo cho công tác phòng,
chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc,
các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các P: QLCN, QLTM;
- Lưu: VT, VP, KC, “pdf”.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Toàn

PHỤ LỤC 1A
Lĩnh vực hoạt động, sản xuất. kinh doanh, dịch vụ của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp
2421 SCT-VP ngày ……/…../2021
22 10
(Kèm theo Công văn số…………/
của Sở Công Thương)
Cấp độ dịch
Cấp 1
Các biện
Hoạt động:
pháp thực
- Doanh nghiệp phải xây
hiện
dựng phương án, kế hoạch
hoạt động trong tình hình
mới kèm theo phương án
phòng chống dịch gửi về Sở
Công Thương trước khi đi
vào hoạt động để phục vụ
công tác theo dõi, quản lý,
hậu kiểm.

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Hoạt động:

Hoạt động:

Hoạt động:

Doanh nghiệp phải xây dựng
phương án, kế hoạch hoạt động
trong tình hình mới kèm theo
phương án phòng chống dịch
gửi về Sở Công Thương trước
khi đi vào hoạt động để phục
vụ công tác theo dõi, quản lý,
hậu kiểm.

Doanh nghiệp phải xây dựng
phương án, kế hoạch hoạt động
trong tình hình mới kèm theo
phương án phòng chống dịch
gửi về Sở Công Thương trước
khi đi vào hoạt động để phục vụ
công tác theo dõi, quản lý, hậu
kiểm.

Doanh nghiệp phải xây dựng
phương án, kế hoạch hoạt động
trong tình hình mới kèm theo
phương án phòng chống dịch gửi
về Sở Công Thương trước khi đi
vào hoạt động để phục vụ công
tác theo dõi, quản lý, hậu kiểm.

- Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm
- Doanh nghiệp tự chịu trách - Doanh nghiệp tự chịu trách triển khai các biện pháp đảm bảo
- Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
nhiệm triển khai các biện đảm bảo phòng chống dịch đảm bảo phòng chống dịch - Sở Công Thương xem xét hậu
pháp đảm bảo phòng chống COVID-19.
COVID-19.
kiểm đối với các Doanh nghiệp
dịch COVID-19.
có nguy cơ cao (quy mô lớn, số
lượng lao động nhiều, hoạt động
trong môi trường máy lạnh,...)

Lưu ý:
1. Về đăng ký phương án sản xuất trong tình hình mới: Doanh nghiệp phải xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động trong tình hình
mới kèm theo phương án phòng chống dịch gửi về Sở Công Thương rồi triển khai hoạt động lại hoặc chuyển đổi phương án sản xuất hiện tại.
Tùy tình hình, doanh nghiệp tự lựa chọn hoạt động theo các phương án: “03 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” hoặc “3 xanh”. Doanh nghiệp tự
chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
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2. Về hậu kiểm: Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh và tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; Sở
Công Thương sẽ tiến hành hậu kiểm phương án, kế hoạch hoạt động trong tình hình mới và phương án phòng chống dịch của doanh
nghiệp. Nội dung hậu kiểm như theo Phụ lục 1B.
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PHỤ LỤC 1B
Hậu kiểm phương án hoạt động trong tình hình mới và công tác phòng chống dịch
(Ban hành kèm theo Công văn số 2421 /SCT-VP ngày 22 /10/2021 của Sở Công Thương)
Stt

1

2

3

Tiêu chí đánh giá

Nội dung tiêu chí

Số lao động trong
kế hoạch khôi phục …......../………lao động
sản xuất/ tổng số lao Tỷ lệ phần trăm…….
động của công ty
Người lao động 2.1 Số người lao động được tiêm vắc
được tiêm vắc xin
xin mũi 1
2.2 Số người lao động được tiêm
vắc xin mũi 2

Thực hiện nguyên
tắc 5K

2.3 Số người đã hoàn thành điều trị
Covid-19 đã được xuất viện và
hoàn thành thời gian theo dõi sức
khỏe tại nhà 14 ngày
3.1. Khẩu trang y tế đạt chuẩn
3.2. Khử khuẩn:
- Có trang bị dung dịch sát khuẩn,
cloraminB..
- Tần suất thực hiện vệ sinh bề mặt,
rửa tay,..
3.3. Khoảng cách: bố trí vách ngăn,
kính chống giọt bắn; khoảng cách an

Kiểm soát Đánh giá Nội dung cần điều
Có Không Đạt Không chỉnh có bổ sung
đạt

Cơ sở thực hiện

Văn bản số 162/PA-SYT
ngày 10/9/2021 của Sở Y
tế tỉnh Bình Dương.
Công
văn
số
4547/UBND-VX ngày
09/9/2021 của UBND
tỉnh
Thực hiện nguyên tắc 5K
theo hướng dẫn của Bộ Y tế
về Khẩu trang – khử khuẩn
– khoảng cách – không tập
trung – khai báo y tế
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Có
kế
hoạch/phương án tổ
chức sản xuất trong
điều kiện an toàn
phòng, chống dịch
COVID-19 tại đơn
vị
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Tổ chức thực hiện
các cam kết

toàn giữa các tổ, nhóm sản xuất
3.4. Không tập trung (đảm bảo
chia ca sản xuất, bố trí tổ nhóm
sản xuất độc lập, ăn uống chia ca,
vách ngăn khi ăn).
3.5. Khai báo y tế, sổ sức khỏe
điện tử, đo thân nhiệt, kiểm soát
bằng mã QR
4.1. Có thành lập tổ an toàn Covid19 (Khoảng 50 người thành lập 1 tổ,
gồm thành phần từ 2-3 người; lãnh
đạo tổ an toàn có kiến thức về an
toàn covid-19 và tổ chức thực hiện
4.2. Có tổ chức đội xét nghiệm hoặc
thuê đơn vị dịch vụ có chức năng
4.3. Có khu vực cách ly F0, F1
4.4. Có trang bị tủ thuốc y tế đảm bảo
cơ số thuốc cấp phát ban đầu
4.5. Có bố trị khu vực ăn, ngủ, nghỉ
đảm bảo điều kiện sinh hoạt, v.v…
5.1 Thành lập và triển khai hoạt động
của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tại đơn vị (hoạt động thực
chất, am hiểu và có năng lực tổ chức
hiệu quả kế hoạch, phương án phòng
chống dịch covid-19 của doanh nghiệp
5.2 Bản cam kết thực hiện phòng, chống

Theo hướng dẫn tại
Công
văn
số
5522/BYT-MT
ngày
12/7/2021 của Bộ Y tế

Theo Kế hoạch hoặc
Phương án phòng chống
dịch Covid-19 của
Công ty xây dựng đã
được phê duyệt, chấp
thuận và hướng dẫn của
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Về cơ sở vật chất và
nhân lực y tế tại
doanh nghiệp

dịch COVID-19 của người lao động với
người sử dụng lao động.
5.3 Bản cam kết thực hiện phòng,
chống dịch COVID-19 của cơ sở sản
xuất kinh doanh với chính quyền địa
phương hoặc cơ quan quản lý
chuyên ngành.
5.4 Hướng dẫn/tuyên truyền tại các
vị trí cần thiết (nơi làm việc, căng
tin, khu vệ sinh, ký túc xá cho
người lao động, cây ATM, cây
nước uống công cộng, máy bán
hàng tự động, trên phương tiện vận
chuyển...).
6.1. Cung cấp đầy đủ và bố trí vật tư y tế
(khẩu trang, dung dịch rửa tay sát
khuẩn...) cho người lao động tại các vị
trí có tiếp xúc chung.
6.2. Lắp đặt camera hoặc các trang
thiết bị kiểm soát việc thực hiện 5K,
người ra vào, người giao nhận hàng
hóa, kiểm soát an ninh và tường rào
để ngăn cách, kiểm soát được việc
giao tiếp với người bên ngoài
6.3. Tổ chức đo thân nhiệt, khử
khuẩn tay cho người lao động,
nhân viên giao nhận và khách
trước khi vào doanh nghiệp
6.4. Có hợp đồng với đơn vị y tế
hay có cán bộ y tế riêng theo dõi

cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền: Công văn
số 5522/BYT-MT ngày
12/7/2021 của Bộ Y tế
về mẫu kế hoạch phòng
chống dịch COVID-19
cho cơ sở sản xuất kinh
doanh
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Kiểm soát nguy cơ

sức khỏe người lao động tại doanh
nghiệp, trong đó lưu ý theo dõi các
trường hợp có biểu hiện nghi vấn.
6.5. Thực hiện tuyên truyền phổ
biến, hướng dẫn các thông tin về
phòng, chống dịch tại nơi làm
việc/nơi lưu trú của người lao động
7.1. Tổ chức kiểm soát an toàn covid-19
thường xuyên, hàng ngày đối với người
lao động trong doanh nghiệp
7.2. Kiểm soát người ra vào,
người giao nhận hàng hóa, phòng
ngừa tiếp xúc của người lao động
với người bên ngoài qua hàng rào
(đặc biệt là giao nhận thức ăn, nhu
yếu phẩm và các nguồn có khả
năng lây nhiễm từ bên ngoài

Theo Kế hoạch hoặc
Phương án phòng chống
dịch Covid-19 của
Công ty xây dựng đã
được phê duyệt, chấp
thuận và hướng dẫn của
cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền

Đánh giá nguy cơ:……………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện Đoàn hậu kiểm
(ký tên)

Đại diện doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC 2
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối
2421 SCT-VP ngày ……/…../2021
22 10
(Kèm theo Công văn số…………/
của Sở Công Thương)
Cấp độ dịch
Cấp 1
Các biện
Hoạt động:
pháp thực
- Phải có phương án, cam kết
hiện
và triển khai thực hiện các
biện pháp đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 đúng
quy định: thiết lập điểm
kiểm dịch; tuân thủ quy tắc
5K, quét mã QR; tiêm vắc
xin, xét nghiệm đúng hướng
dẫn của Bộ Y tế). Đảm bảo
các tiêu chí theo Quyết định
2225/QĐ-BCĐQG.

Cấp 2

Cấp 3

- Hoạt động:

- Hoạt động:

- Phải có phương án, cam kết
và triển khai thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 đúng quy định:
thiết lập điểm kiểm dịch; tuân
thủ quy tắc 5K, quét mã QR;
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm
bảo các tiêu chí theo Quyết
định 2225/QĐ-BCĐQG.

- Phải có phương án, cam kết
và triển khai thực hiện các
biện pháp đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 đúng
quy định: thiết lập điểm kiểm
dịch; quét mã QR; tuân thủ
quy tắc 5K, tiêm vắc xin, xét
nghiệm đúng hướng dẫn của
Bộ Y tế). Đảm bảo các tiêu chí
theo Quyết định 2225/QĐBCĐQG.

Cấp 4
- Hoạt động: 50%
- Có phương án, cam kết và
triển khai thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 đúng quy
định: thiết lập điểm kiểm dịch;
tuân thủ quy tắc 5K, quét mã
QR; tiêm vắc xin, xét nghiệm
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế).
Đảm bảo các tiêu chí theo
Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG.
- Điều phối lưu lượng khách
bên trong đơn vị hợp lý, tùy
tình hình thực tế tại đơn vị
(giãn cách 2m/người).
- Quy định thời gian khách đến
mua sắm.
- Phát phiếu mua hàng hóa thiết
yếu cho người dân: theo địa bàn,
ngày chẵn, lẻ....
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PHỤ LỤC 3
Nhà hàng/quán ăn
2421
22 10
(Kèm theo Công văn số……………/
SCT-VP ngày ……/…../2021
của Sở Công Thương)
Cấp độ dịch
Cấp 1
Các biện
Hoạt động:
pháp thực
- Phải có phương án, cam
hiện
kết và triển khai thực hiện
các biện pháp đảm bảo
phòng, chống dịch COVID19 đúng quy định: thiết lập
điểm kiểm dịch; tuân thủ
quy tắc 5K, , quét mã QR,
tiêm vắc xin, xét nghiệm
đúng hướng dẫn của Bộ Y
tế). Đảm bảo các tiêu chí
theo Quyết định 2225/QĐBCĐQG.

Cấp 2
Hoạt động:
- Phải có phương án, cam kết
và triển khai thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 đúng quy định:
thiết lập điểm kiểm dịch; tuân
thủ quy tắc 5K, , quét mã QR,
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm
bảo các tiêu chí theo Quyết
định 2225/QĐ-BCĐQG.

Cấp 3

Cấp 4
Hoạt động:
Hoạt động hạn chế:phục vụ
- Phải có phương án, cam kết bán mang đi (khuyến khích
và triển khai thực hiện các biện việc đặt hàng, giao hàng
pháp đảm bảo phòng, chống online)
dịch COVID-19 đúng quy định: - Phải có phương án, cam kết
thiết lập điểm kiểm dịch; tuân và triển khai thực hiện các biện
thủ quy tắc 5K, quét mã QR, pháp đảm bảo phòng, chống
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng dịch COVID-19 đúng quy định:
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm thiết lập điểm kiểm dịch; tuân
bảo các tiêu chí theo Quyết thủ quy tắc 5K, quét mã QR,
định 2225/QĐ-BCĐQG.
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm
bảo các tiêu chí theo Quyết
định 2225/QĐ-BCĐQG.
- Quy định giãn cách, hạn chế
số lượng người bán, mua cùng
một thời điểm, tùy tình hình
thực tế tại đơn vị (giãn cách
2m/người).
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PHỤ LỤC 4
Chợ truyền thống

2421
22 10
(Kèm theo Công văn số………………/
SCT-VP ngày ……/…../2021
của Sở Công Thương)
Cấp độ dịch
Cấp 1
Các biện
Hoạt động:
pháp thực
- Phải có phương án, cam
hiện
kết và triển khai thực hiện
các biện pháp đảm bảo
phòng, chống dịch COVID19 đúng quy định: thiết lập
điểm kiểm dịch; tuân thủ
quy tắc 5K, , quét mã QR,
tiêm vắc xin, xét nghiệm
đúng hướng dẫn của Bộ Y
tế). Đảm bảo các tiêu chí
theo Quyết định 2225/QĐBCĐQG.

Cấp 2

Cấp 3

Hoạt động:

Hoạt động:

- Phải có phương án, cam kết và
triển khai thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 đúng quy định:
thiết lập điểm kiểm dịch; tuân
thủ quy tắc 5K, , quét mã QR,
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm
bảo các tiêu chí theo Quyết
định 2225/QĐ-BCĐQG.

- Phải có phương án, cam kết và
triển khai thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống
dịch COVID-19 đúng quy định:
thiết lập điểm kiểm dịch; tuân
thủ quy tắc 5K, , quét mã QR,
tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế). Đảm
bảo các tiêu chí theo Quyết
định 2225/QĐ-BCĐQG.

Cấp 4
Hoạt động hạn chế:
- Phải có phương án, cam kết
và triển khai thực hiện các
biện pháp đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 đúng
quy định: thiết lập điểm kiểm
dịch; tuân thủ quy tắc 5K, quét
mã QR, tiêm vắc xin, xét
nghiệm đúng hướng dẫn của
Bộ Y tế). Đảm bảo các tiêu
chí theo Quyết định 2225/QĐBCĐQG.
- Quy định giãn cách, hạn chế
số lượng người bán, mua cùng
một thời điểm, tùy tình hình
thực tế tại đơn vị (giãn cách
2m/người).
-Đạt 80 điểm theo Bảng tiêu chí
đánh giá nguy cơ lây nhiễm
Covid-19 kèm theo Kế hoạch
2066/KH-SCT ngày 14/9/2021
của Sở Công Thương.
- Chỉ bán thực phẩm tươi
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sống, đóng gói sẵn theo khối
lượng (rau, củ, quả, thịt tươi
được làm sạch các loại…)
- Phát phiếu đi chợ cho người dân
- Quy định thời gian khách
mua sắm khi vào chợ
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PHỤ LỤC 5
Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...
22 10
2421
(Kèm theo Công văn số……………………/
SCT-VP ngày ……/…../2021
của Sở Công Thương)
Cấp độ dịch
Các biện pháp
thực hiện

Cấp 1
Hoạt động:

Cấp 2
Hoạt động có điều kiện:
- Tiêm vắc xin, xét nghiệm đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm
bảo các điều kiện cần thiết để
hoạt động đảm bảo phòng,
chống dịch COVID-19 (khai báo
y tế, quá trình di chuyển, quy tắc
5K…)
- Bán hàng rong: Thực hiện
đăng ký và quét mã QR tại điểm
bán hàng.
- Bán vé số dạo: Từng người phải
có mã QR riêng; Thực hiện quét
mã QR trong quá trình đến và đi.

Cấp 3

Cấp 4

Ngừng hoạt động

