
 

Kính gửi: 

 

 

  

- Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN. 

- Giám đốc các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp; 

 

 Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp với chủng 

biến thể mới, có mức độ lây nhiễm cao, có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng 

đồng đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất kinh và các doanh nghiệp trong KCN như 

các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, 

Hưng Yên… 

 Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam về cơ bản đã nghiêm túc chấp 

hành. Tuy nhiên, do dịch SARS-CoV-2 có mức độ lây nhiễm cao, nguy cơ lây 

lan nhanh, vì vậy để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp trong KCN được hiệu quả, Ban quản lý các KCN tỉnh yêu Giám đốc các 

doanh nghiệp trong KCN và các đơn vị kinh doanh hạ tầng nghiêm túc thực hiện 

các nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương và Ban quản lý các KCN 

và các cơ quan liên quan. Doanh nghiệp và người lao động tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt người lao động và 

khách hàng khi đến làm việc tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” (Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế), đặc biệt là đeo 

khẩu trang, đo thân nhiệt, không tụ tập đông người và khai báo y tế theo yêu cầu 

của Bộ Y tế. 

 3. Kiểm soát chặt chẽ người lao động, khách hàng của doanh nghiệp có 

tiền sử đi/đến/về/ở từ vùng có dịch như TP.Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Tĩnh, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, …và vùng có nguy cao lây nhiễm, nếu người lao động tại 

doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp 

cách ly y tế đối với các trường hợp có nguy cơ cao theo hướng dẫn tại Văn bản 

số 1042/SYT-NVY ngày 02/6/2021 của Sở Y tế Hà Nam về việc áp dụng thời 
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gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 đồng thời báo 

cáo ngay cho Ban quản lý cac KCN tỉnh Hà Nam, Sở Y tế tỉnh và chính quyền 

địa phương để có phương án phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả. 

 4. Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo hướng 

dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch Covid-19 thông qua hình thức trực tuyến tại trang điện tử: 

hanam.atalink.com và triển khai cập nhật bản đồ an toàn Covid-19 trên trang 

điện tử: antoancovid.vn; thực hiện đánh giá lại với tần suất 1 tuần/1 lần. 

 5. Giám đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm tuyên truyền, 

đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN do mình làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm 

túc công tác phòng chống, dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các 

KCN tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát 

công tác phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp và báo cáo về Ban quản 

lý các KCN tỉnh khi có trường hợp bất thường để Ban có phương án xử lý kịp 

thời. 

 Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp và người lao 

động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế quy 

định, nếu Doanh nghiệp và người lao động không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch mà để xảy ra các vi phạm thì phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật./. 

  

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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