
 

 

 
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-QLDN        
V/v triển khai báo cáo trực tuyến đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm trong công tác phòng, 

chống Covid-19 tại tỉnh Hà Nam 

 

     

    Hà Nam, ngày         tháng 5  năm 2021 

 

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

 

 Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống Covid-19 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”; 

 Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

04/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đôn đốc thực hiện phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp đạt hiệu quả, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện ngay việc tự đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại cơ sở  trên trang báo cáo trực 

tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam tại đường link: 

http://hanam.atalink.com/sign-up (theo file hướng dẫn đính kèm), định kỳ đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm ít nhất 2 tuần/lần hoặc đột xuất khi có dấu hiệu bất 

thường xảy ra, để làm cơ sở cho việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm của toàn tỉnh 

Hà Nam nhằm phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch kịp thời. 

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 

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); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Văn Kiên 
 

 

 

http://hanam.atalink.com/sign-up
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