
 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

 Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp; 

Công điện số 4001/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc rà soát người 

về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2; trước diễn biến dịch 

bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, khó lường tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:  

 1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời đến người lao 

động, các đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng của doanh nghiệp thực hiện tốt  

yêu cầu “5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khai báo y tế - Khử 

khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung. 

 2.  Yêu cầu toàn bộ cán bộ, quản lý, công nhân (gọi chung là người lao 

động) và các đơn vị cung cấp dịch vụ, khách hàng trong và ngoài tỉnh (người 

cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, cung cấp suất ăn, vận tải đưa đón công 

nhân….) thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc, thông qua 2 hình thức 

sau: Khai báo y tế ngay tại cổng doanh nghiệp và Khai báo y tế trực tuyến tại địa 

chỉ web: http://bit.ly/khaiytehanam. Trường hợp cá nhân không khai báo hoặc 

khai báo không trung thực đề nghị doanh nghiệp báo cáo với cơ quan chức năng 

để xử phạt nghiêm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch. 

 3. Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trực tuyến trên trang 

điện tử: https://hanam.atalink.com  với tần suất 1 tuần/1 lần. Đặc biệt thường xuyên 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với các đơn vị dịch vụ, các khách hàng, đối tác trong 

và ngoài tỉnh đến làm việc tại doanh nghiệp hoặc người lao động của doanh nghiệp 

đi/đến/về từ các vùng có dịch hoặc có liên quan đến các trường hợp dương tính Sars-

CoV-2. Trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, không đảm bảo an toàn  trong phòng, 

chống dịch thì Lãnh đạo Công ty xem xét tạm dừng việc tiếp nhận hoặc sử dụng các 

đơn vị cung ứng dịch vụ, các cá nhân người lao động, khách hàng, đối tác đó. 

 4. Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ An toàn Covid-19 có chức năng giúp việc 

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, thực hiện việc kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ, thường xuyên  đối với tất cả người lao động, người đến giao dịch, làm 

việc tại doanh nghiệp và các phương tiện ra vào doanh nghiệp đặc biệt là việc thực 
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hiện tốt yêu cầu “5K” của Bộ Y tế (Mỗi phân xưởng, bộ phận là 01 tổ, mỗi tổ 

khoảng 3 – 5 người tùy vào số lượng công nhân của mỗi phân xưởng, bộ phận). 

Đồng thời báo cáo số lượng các Tổ An toàn Covid-19 đã được lập tại doanh nghiệp 

gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 30/5/2021. 

 5. Thực hiện an toàn phòng dịch đối với các bếp ăn tập thể, nhà ăn ca; giãn 

cách các đợt ăn ca, bố trí vách ngăn tại bàn ăn đảm bảo khoảng cách trong khi ăn ca; 

yêu cầu người lao động sát khuẩn tay trước và sau khi ăn, không nói chuyện tụ tập 

trong khi ăn; giữ vệ sinh thông thoáng bếp ăn, nhà ăn ca.  

 Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan 

thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nội dung phòng, 

chống dịch Covid-19. Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng, Ban quản lý các KCN kiến nghị UBND tỉnh xem xét việc đóng cửa nhà máy 

để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. 

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

19 yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng 

mắc đề nghị liên hệ số điện thoại 0979.787.798 đ/c Huynh hoặc 0976.442.868 

đ/c Minh hoặc các nhóm zalo hỗ trợ doanh nghiệp của Ban quản lý các KCN 

lập để được hỗ trợ, giải đáp./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế(để p/h); 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trần Văn Kiên 
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