
 
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

     Số:                 /BQLKCN-DN 
V/v tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 

30/4/2021 và 01/5/2021 

     

    Hà Nam, ngày         tháng     4    năm 2021 

 

  Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

  

 Thực hiện Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 27 tháng 04 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 

thế giới đang rất phức tạp, nhằm duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, 

thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt 

trong những ngày lễ lớn sắp tới; Ban quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp 

trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh sau đây: 

 1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương 

tiện giao thông công cộng. Tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao cảnh 

giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, hạn chế đi lại và tập trung 

đông người, đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ; nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức 

khỏe cộng đồng và cá nhân, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương. 

 2. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn Covid-19; thường xuyên tự 

kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành, trung ương. Chủ động giám sát sức khỏe 

người lao động trong doanh nghiệp sau dịp nghỉ lễ 30/4/2021, 01/5/2021; kịp thời 

nắm bắt những trường hợp người lao động đi, đến, về từ vùng dịch để xét nghiệm 

và thực hiện cách ly theo quy định, hướng dẫn của ngành y tế. 

Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc 

thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề liên quan về Ban quản lý các khu công 

nghiệp hoặc đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh 

theo số điện thoại 0983.199.839/0988.826.373 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

kịp thời có biện pháp xử lý./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Văn Kiên 
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