UBND TỈNH HÀ NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
Số:824

/BQLKCN-QLDN

V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại
các khu công nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2021

HỎA TỐC

Kính gửi: - Giám đốc các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
- Giám đốc Công ty kinh doanh hạ tầng các KCN.
Trước diễn biến rất phức tạp của đại dịch Covid-19 tại nhiều địa phương
trong cả nước, ngày 05/8/2021 Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1068/CĐTTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày
23/8/2021. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ban quản lý các KCN yêu cầu Giám đốc
doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Trung ương, của tỉnh Hà Nam.
2. Thực hiện nghiêm văn bản số 813/BQLKCN-QLDN ngày 04/8/2021
của Ban quản lý các KCN về việc thực hiện các quy định sử dụng chuyên gia,
lao động đến từ các vùng có dịch. Rà soát, lập danh sách toàn bộ lao động ngoại
tỉnh và lao động nước ngoài đang tạm trú tại Hà Nam (theo mẫu đính kèm) báo
cáo về Ban quản lý các KCN trước 17 giờ 00 phút, ngày 07/8/2021 để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh Hà Nam. Việc tuyển dụng lao động của doanh nghiệp
trong thời gian này phải có kế hoạch và báo cáo về Ban quản lý các khu công
nghiệp để xem xét, chấp thuận.
3. Thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên trang điện tử
hanam.atalink.com và trên điện tử: antoancovid.vn làm cơ sở để đánh giá mức
độ nguy cơ tại các doanh nghiệp; bố trí xét nghiệm xác suất Sars-CoV-2 định kỳ
hàng tuần cho người lao động trong doanh nghiệp và báo cáo kết quả thực hiện
về Ban quản lý các KCN trước 11 giờ 00 phút thứ 5 hàng tuần.
Chủ doanh nghiệp và người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu để xảy ra dịch do chủ quan, lơ là, không chấp hành đúng các
quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm
túc các nội dung trên, mọi thắc mắc phát sinh xin liên hệ với các đầu mối phòng,
chống dịch Covid-19 tại các KCN của Ban quản lý các khu công nghiệp./.
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, tx, tp (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, DN.
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