
 

 

 

 

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 tăng cường giải pháp trọng tâm 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

 

 

 

Hà Nam, ngày         tháng 7  năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp; 

- Các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công 

nghiệp; 

- Các Tổng thầu, nhà thầu thi công đang đầu tư xây dựng tại các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả 

nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị các Công ty đầu tư 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN); các nhà máy, xí nghiệp, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng(sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp)trong các KCN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ động nắm bắt thông tin và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của trung ương, của tỉnh và Ban quản lý các khu 

công nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nghiêm 

túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc thực hiện khai báo y tế trung thực, 

chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Đối với các doanh nghiệp sử dụng 

đông công nhân, môi trường làm việc kín cần lắp đặt hệ thống phun khử khuẩn tự 

động để kiểm soát người lao động ra/vào công ty phải đi qua hệ thống này. 

2. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên hệ thống 

trang điện tử: hanam.atalink.com định kỳ 1 tuần/lần; cập nhật bản đồ an toan 

covid trên trang điện tử: antoancovid.vn định kỳ 2 tuần/lần. Doanh nghiệp nào 

không tuân thủ việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm sẽ báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, tạm thời ngừng hoạt động. 

3. Trong thời điểm này, các doanh nghiệp, nhà thầu thi công đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tại các KCN tạm dừng tiếp nhận, 

tuyển dụng công nhân, người lao động đến từ các vùng có dịch; Yêu cầu người 

lao động phải có cam kết không đi đến các vùng có dịch, những nơi đang có ổ 

dịch. Việc tuyển dụng lao động phải được báo cáo chính quyền địa phương, 

Ban quản lý các KCN và tuân thủ thực hiện theo đúng nội dung văn bản số 

5015/BYT-MT ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với người 

đến từ vùng đang có dịch. 

4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người và phương tiện ra/vào tại 

cổng doanh nghiệp đặc biệt là các phương tiện vận tải hàng hóa, yêu cầu lái xe 
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và những người đi trên xe khi đi từ tỉnh, thành phố nơi đang có dịch, nơi đang 

thực hiện phong tỏa, khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 vào doanh nghiệp phải 

có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Sars–CoV-2 (theo phương 

pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 

giờ (kể từ khi lấy mẫu) và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, 

chống dịch đối với phương tiện vận tải hàng hóa được hướng dẫn tại Văn bản 

số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 và Văn bản 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 

của Bộ Y tế. 

5. Các doanh nghiêp thực hiện rà soát người lao động đến từ vùng có dịch, 

người lao động của Công ty, đơn vị sang làm việc, thăm thân tại các tỉnh có 

dịch yêu cầu tạm thời ở lại địa phương nơi làm việc hoặc cư trú; không di 

chuyển giữa 2 địa phương để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Phối hợp tốt với 

chính quyền địa phương thực hiện tốt quản lý tình hình người lao động của đơn 

vị mình đảm bảo không để bị động, không để tình huống có ca nhiễm, ca nghi 

nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, không được 

giám sát để hướng dẫn kịp thời. 

Nếu để xảy ra có ca F0 là công nhân khu công nghiệp di chuyển từ các 

vùng có dịch về mà không được phát hiện, không được kiểm soát thực hiện các 

giải pháp phòng chống dịch kịp thời, Giám đốc doanh nghiệp hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 
 

Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc, Người sử dụng lao động 

các doanh nghiệpnghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ngành: Y tế, TT&TT, LĐ-TBXH; CĐ KCN (p/h); 
- UBND cấp huyện/TP/TX có KCN (p/h); 
- Các đ/c Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 
 

Phạm Bá Tùng 
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