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Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Công điện số
02/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc đôn đốc thực hiện phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 1030/UBND-KGVX ngày
03/5/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biễn phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban
quản lý các khu công nghiệp đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và đôn
đốc doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo quy
định, tuy nhiên qua kiểm tra tại một số doanh nghiệp trong KCN nhiều doanh
nghiệp còn chủ quan, lơ là, chưa chủ động trong công tác phòng dịch đặc biệt là
việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý các khu công
nghiệp yêu cầu Lãnh đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các
nội dung sau:
1. Tăng cường, quán triệt người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu "5K:
Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y
tế”, đặc biệt đeo khẩu trang và không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế
điện tử theo mẫu tại địa chỉ web: http://www.bit.ly/khaibaoytehanam. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm công dân trong
việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19; phát hiện, khai báo và đề nghị cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng,
chống dịch.
2. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại
cơ sở; Phân công cán bộ đầu mối theo dõi công tác phòng, chống dịch của doanh
nghiệp và lập danh sách gửi về Ban quản lý các KCN (bao gồm số điện thoại, địa
chỉ email); Chủ động ban hành Phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành
các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở theo
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 tại Quyết
định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng,
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá
cho người lao động; Một số doanh nghiệp chưa xây dựng Bản cam kết phòng chống
dịch covid-19 theo quy định (mẫu tại Văn bản số 142/BQLKCN-QLDN ngày

17/02/2021 của Ban quản lý các KCN), khẩn trương xây dựng và gửi về Ban quản
lý các KCN để tổng hợp.
3. Các trường hợp người nước ngoài làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh
nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành cách ly tập trung trở lại doanh nghiệp cần
thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của cơ sở y tế.
4. Lập danh sách những trường hợp F2, F3; những trường hợp đi, đến, về từ
vùng có dịch (bao gồm cả lao động nước ngoài); các trường hợp có biểu hiện ho, sốt,
khó thở, viêm đường hô hấp gửi về Ban quản lý các KCN để quản lý, hướng dẫn
chủ động xét nghiệm và thực hiện cách ly theo yêu cầu của ngành y tế. Đồng thời
khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người
lao động của doanh nghiệp (Địa chỉ liên hệ: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Hà Nam – số Điện thoại: 0988 794 466)
Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc
thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện phòng chống
dịch, 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./.
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