
 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Lãnh đạo doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cập nhật thường 

xuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và của Ban quản lý các 

KCN về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến người lao động trong doanh 

nghiệp, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các 

doanh nghiệp theo quy định. 

 2. Chủ động rà soát các đơn vị cung ứng dịch vụ  cho doanh nghiệp (cung cấp 

nguyên vật liệu, các dịch vụ cung cấp khác) đến từ Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng 

có dịch; các doanh nghiệp đang là vendor cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc 

Giang và các vùng dịch hoặc ngược lại, yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên rà soát, 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm đến từ các đơn vị cung cấp dịch vụ nêu trên, trường hợp 

không đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh yêu cầu doanh nghiệp tạm 

thời không sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đó. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cung 

cấp dịch vụ có bản cam kết  thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống 

dịch với doanh nghiệp. Nếu để xảy ra vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, doanh 

nghiệp và đơn vị cung ứng dịch vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 3. Về công tác xét nghiệm Sars-CoV-2 đối với người lao động trong khu công 

nghiệp là tối thiểu 20% tổng số lao động tại doanh nghiệp, ưu tiên xét nghiệm 100% 

lao động ngoại tỉnh và huyện Lý Nhân (nếu có), lập danh sách gửi Ban quản lý 

các khu công nghiệp và CDC Hà Nam trước ngày 18/5/2021 để tiến hành lấy mẫu 

xét nghiệm. 

Trên đây là nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực 
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hiện nội dung trên. Trường hợp có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ về 

Ban quản lý các khu công nghiệp để được hướng dẫn kịp thời./.  

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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