
 

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

 - Giám đốc Công ty kinh doanh hạ tầng các KCN. 

 Thực hiện Kết luận số 150-TB/TU ngày 27/7/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về 

thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chủ trương đón công dân 

Hà Nam từ thành phố Hồ Chí Minh một số tỉnh phía Nam có dịch trở về địa 

phương và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 

1957/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tập trung 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc các 

doanh nghiệp thực hiện nội dung sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường quán triệt người lao động thực hiện nghiêm túc yêu 

cầu "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – 

Khai báo y tế”  của Bộ Y tế, thực hiện tốt việc đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng 

ngày đối với cán bộ, người lao động, khách hàng đến làm việc ngay tại cổng 

công ty bằng các hình thức: thực hiện khai báo y tế điện tử theo mẫu tại địa chỉ 

web: http://www.bit.ly/khaiytehanam; quét mã QR Code cài đặt trên ứng dụng: 

tokhaiyte.vn (lưu ý: những người lao động đi làm hàng ngày để đảm bảo không 

bị ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng đề nghị doanh nghiệp gửi phiếu khai báo 

y tế hàng ngày để người lao động khai báo trước, khi đến cổng công ty đo thân 

nhiệt và ghi thân nhiệt vào tờ khai đó). 

 2. Thực hiện nghiêm túc việc giãn cách, không tập trung đông người tại 

khu vực hoạt động sản xuất, đặc biệt là khu vực ăn ca, khu vực nghỉ ngơi của 

người lao động trong nhà máy; hạn chế các hoạt động hội họp không cần thiết, 

các hội nghị, sự kiện buộc phải tổ chức thì không quá 20 người trong 01 phòng 

và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, trường hợp nhiều hơn 20 

người phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Khuyến khích doanh nghiệp bố trí 

người lao động làm việc luân phiên, làm việc online và vẫn đảm bảo tiến độ, 

chất lượng công việc. 

 3. Quản lý chặt chẽ người lao động ngoại tỉnh đến từ các địa phương đang 

thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng bố trí cho chuyên 

gia, người lao động tạm trú tại Hà Nam, không để người lao động đi về trong 

ngày; bố trí ăn, nghỉ tại doanh nghiệp nếu đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 

hoặc tạm thời cho người lao động nghỉ luân phiên, thực hiện chế độ báo cáo số 

lượng người lao động tạm trú tại doanh nghiệp gửi về Ban quản lý các khu công 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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nghiệp để phối hợp với địa phương quản lý, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự và 

an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 4. Dừng việc đăng ký và cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode 

cho các xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia trên phần mềm của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam theo Thông báo số 1244/TB-SGTVT ngày 30/7/2021 của 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nam. Các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên 

gia đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode được tiếp tục sử 

dụng đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. 

 Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên. Trường hợp khi để xảy ra dịch bệnh  do doanh nghiệp lơ là, 

chủ quan, không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 Mọi thắc mắc phát sinh xin liên hệ với các đầu mối phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các khu công nghiệp của Ban quản lý các khu công nghiệp./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, tx, tp (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

TK. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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