
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 yêu cầu các doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại doanh nghiệp 

     

    Hà Nam, ngày         tháng     5    năm 2021 

 

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

  

 Thực hiện Công văn số 1101/UBND-KGVX ngày 10 tháng 05 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp 

 Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, nhiều trường 

hợp mắc Covid-19 được phát hiện trong các Khu công nghiệp tại một số địa 

phương; để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

trong Khu công nghiệp, ổn định sản xuất, Ban quản lý các Khu công nghiệp yêu 

cầu các doanh nghiệp: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, BCĐ phòng 

chống dịch Covid-19, UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh, đặc biệt là văn bản số 1101/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ngày 10/5/2021 (có đính kèm văn bản). 

 2.  Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương lập Bản cam kết phòng, chống dịch 

bệnh và Phương án ứng phó phòng, chống dịch tại cơ sở để chủ động xử lý các tình 

huống có người nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp (Hướng dẫn tại Quyết định 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2021 của ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 đính kèm). Đồng thời lập danh sách toàn bộ người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ) về Ban 

quản lý các KCN để kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo UBND 

tỉnh khi cần thiết. 

 3. Các doanh nghiệp phải yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh 

nghiệp, nhất là các đơn vị cung cấp liên tỉnh cam kết thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì mới được tiếp tục cung cấp dịch vụ. 

 4. Trường hợp phát hiện người nhiễm, có biểu hiện nghi nhiễm với Covid-19 

đang làm việc tại doanh nghiệp phải nhanh chóng khoanh vùng cách ly, bố trí 

phòng riêng cách ly tại chỗ và báo ngay về cơ quan y tế, chính quyền địa phương 

và Ban quản lý các KCN để được khám và hướng dẫn xét nghiệm. Đối với các 

trường hợp có liên quan đến các ca dương tính được Bộ y tế công bố, hoặc người 

lao động đi từ vùng có dịch phải khẩn trương hướng dẫn khai báo y tế và lập ngay 

danh sách gửi về Ban quản lý các KCN và các cơ quan liên quan để có các biện 

pháp phòng, chống dịch kịp thời. 
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 5. Chủ doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu thực hiện không đúng, không đầy đủ và để xảy ra các vi phạm 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện 

nghiêm các yêu cầu nêu trên; báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan về Ban 

quản lý các khu công nghiệp (SĐT: 0913.289.990- Đồng chí Đỗ Văn Huynh- 

Trưởng phòng QL Doanh nghiệp; 0976.442.868- Đồng chí Vũ Ngọc Minh- 

Phó trưởng phòng QL Doanh 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 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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