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Căn cứ tinh thần Hội nghị và kết luận của Thứ trưởng tại Hội nghị trực tuyến về 

thúc đẩy sản xuất, cung ứng nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 ngày 19/7/2021 

tại TP.HCM. Hiệp hội xin báo cáo Thứ trưởng một số bất cập trong việc thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid19 tại nhà máy chế biến thủy sản. 

Kể từ 0h00 ngày 15/7/2021, các Doanh nghiệp tại TP.HCM đã bắt đầu thực hiện 

theo nội dung công văn 2337/UBND-TH của UBND TP.HCM về việc Doanh nghiệp 

chỉ được duy trì hoạt động sản xuất khi đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ” và 

phương châm “1 cung đường – 2 địa điểm”, cho đến nay tại các Tỉnh Thành khu vực 

phía nam cũng đã bắt đầu yêu cầu các Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” 

sau khi có chỉ thị giãn cách xã hội tại 19 Tỉnh phía nam của Thủ Tướng Chính phủ 

theo công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021. Các Doanh nghiệp đã rất đồng 

lòng sát cánh cùng Chính phủ nghiêm túc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid19, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề bất cập như 

sau: 

-  Việc thực hiện phương châm “3 tại chỗ” chỉ là biện pháp tình thế tạm thời 

trong thời gian ngắn hạn và chỉ có thể kéo dài từ 2-3 tuần, do việc tổ chức “3 tại 

chỗ” đòi hỏi các Doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều chi phí cho việc đảm bảo an 

toàn trong sản xuất và sinh hoạt cho công nhân. Đây là khoản chi phí rất lớn, nếu 

tiếp tục kéo dài phương án này Doanh nghiệp sẽ không thể gồng gánh nổi các 

khoản chi phí phát sinh. 

- Khi thực hiện phương châm “3 tại chỗ” doanh nghiệp chỉ có thể duy trì từ 30-

50% số lượng lao động, số còn lại sẽ cho nghỉ việc hoặc nghỉ việc không lương 

trong thời gian dài, dẫn đến nguy cơ mất đi lực lượng lao động đã qua đào tạo và 

Doanh nghiệp không đủ lực lượng sản xuất để đảm bảo đơn hàng cho khách, ảnh 

hưởng đến hiệu quả kinh doanh, uy tín của Doanh nghiệp và ngành thủy sản VN. 

- Việc thực hiện phương châm “3 tại chỗ” của các Doanh nghiệp tại các tỉnh 

ĐBSCL còn gặp nhiều khó khăn hơn do phần lớn công nhân là người dân địa 

phương, sinh sống cùng gia đình, trong khi đó đặc thù của nhà máy thủy sản là 

chật hẹp, ẩm ướt không thuận tiện tổ chức “3 tại chỗ” cho công nhân, đây là những 

nguyên nhân mà Doanh nghiệp khó thuyết phục được công nhân ở lại Nhà máy. 

- Chưa kể một số hệ luy đối với các Doanh nghiệp không đủ điều kiện thực hiện 

“3 tại chỗ” sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ việc ngừng sản xuất dẫn đến nợ 

ngân hàng, nợ nhà cung cấp, mất khách hàng,… Chỉ tính riêng tại KCN Vĩnh Lộc 

có 171 Doanh nghiệp thì chỉ có 41 Doanh nghiệp (chưa tới ¼ số Doanh nghiệp) 



đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” và nếu tình trạng này kéo dài thì khả năng hàng loạt 

các công ty buộc phải đóng cửa. 

- Ngoài ra, việc tập trung lượng lớn công nhân ở lại nhà máy còn tiềm tàng một 

số nguy cơ về bệnh truyền nhiễm khác (như da liễu, tiêu hóa) và các vấn đề về an 

ninh, trật tự trong nhà máy (trộm cắp, gây gổ, ẩu đả,…). 

Từ những khó khăn thực tế trên, nhằm đảm bảo không đứt gãy chuỗi đối với 

ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội xin đề xuất một số giải pháp sau: 

- Vì năng lực tiêm ngừa của cả nước còn giới hạn, vì vậy Hiệp hội đề xuất Chính 

phủ đồng ý ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng lao động tại các 

nhà máy đang áp dụng phương châm “3 tại chỗ”. Đây là điều kiện tiên quyết để 

đảm bảo mục tiêu kép, duy trì hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành thủy 

sản không bị đứt gãy. 

- Hiệp hội đề xuất Bộ Công thương có chính sách ưu đãi giảm 30% chi phí tiền 

điện bắt đầu từ trong quý III/2021 nhằm giảm chi phí sản xuất đầu vào và 

khuyến khích các Doanh nghiệp duy trì phương châm “3 tại chỗ”. 

- Đề xuất áp dụng “luồng xanh” tại tất cả các địa phương đối với lực lượng 

“logistic” của toàn chuỗi sản xuất thủy sản: như lực lượng vận chuyển nguyên 

liệu cho sản xuất, vật tư – phụ liệu, vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng 

nhằm đảm bảo hàng hóa không bị đình trệ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và 

xuất khẩu. 

- Hiệp hội đề xuất Chính phủ sớm triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid19 cho lực 

lượng lao động trong các nhà máy chế biến thủy sản, lực lượng lao động trong 

các lĩnh phục vụ cho hoạt động sản xuất và xuất thủy sản nhằm đảm bảo chuỗi 

cung ứng liên tục cho ngành thủy sản, hạn chế những ảnh hưởng đến uy tín và 

hình ảnh thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. 

Hiệp hội xin báo cáo Thứ trưởng và rất mong Thứ trưởng sớm có ý kiến đến 

Chính phủ và các Bộ ngành liên quan nhằm kịp thời hỗ trợ các Doanh nghiệp có thể 

ổn định hoạt động sản xuất trong điều kiện dịch Covid19. 

Xin kính chúc Thứ trưởng nhiều sức khỏe. 
 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 
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