
 
UBND TỈNH HÀ NAM 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

Số:            /BQLKCN-QLDN 

V/v triển khai mẫu kế hoạch và các mẫu 

văn bản liên quan phòng, chống dịch tại 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng 7 năm 2021 

                            

Kính gửi: - Giám đốc các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp; 

 - Giám đốc các công ty kinh doanh hạ tầng trong khu 

công nghiệp. 

Thực hiện Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh (cơ sở 

SXKD) và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động; 

Công văn số 1773/UBND-KGVX  ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc triển khai mẫu kế hoạch và các mẫu văn bản liên quan phòng, chống 

dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nhà trọ của người lao động. 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND 

tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam cơ bản đã 

thực hiện tốt các nội dung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình covid diễn ra phức tạp trên cả nước 

nhất là tại các cơ sở sxkd, khu công nghiệp, Bộ Y tế đã xây dựng mẫu hóa kế hoạch 

phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong 

việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí 

khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19. 

Trên cơ sở đó, Ban quản lý các khu công nghiệp triển khai mẫu kế hoạch 

phòng, chống dịch Covid-19 và các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch do Bộ Y tế xây 

dựng tại Công văn 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 bao gồm: 

- Mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu công nghiệp. 

- Các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh 

nghiệp, bao gồm: 

+ Mẫu số 1: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19. 

+ Mẫu số 2: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người 

lao động với người sử dụng lao động. 

+ Mẫu số 3: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của 

CSSXKD với Ban Quản lý khu công nghiệp. 

+ Mẫu số 4: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn 

vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp. 



+ Mẫu số 5: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn 

vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. 

+ Mẫu số 6: Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn 

vị cung cấp dịch vụ với chủ doanh nghiệp. 

+ Mẫu số 7: Bảng tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ 

sở sản xuất kinh doanh. 

Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị Giám đốc Doanh nghiệp triển 

khai xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và các biểu mẫu kèm 

theo Kế hoạch (có mẫu đính kèm) gửi về Ban quản lý các khu công nghiệp 

trước ngày 25/7/2021 để xác nhận, đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam. 

Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị Quý Doanh nghiệp quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 

-  Sở Y tế (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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