
 
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 công tác đảm bảo an toàn 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19, an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 

 

     

    Hà Nam, ngày        tháng 8 năm 2021        

 

Kính gửi: Lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, an ninh 

trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 02/9, đặc biệt là trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban quản lý các khu công nghiệp 

yêu cầu Lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện một số nội 

dung như sau: 

 1. Chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tại 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật của cá nhân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong 

dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 cũng như trong thời gian dịch bệnh Covid19 đang 

diễn biến phức tạp như: Không lái xe khi đã uống rượu bia; Không phóng 

nhanh, vượt ẩu; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; 

Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid19 đặc biệt là khẩu hiệu 

5K của Bộ Y tế. 

 2. Các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 

02/9 yêu cầu phải có kế hoạch bao gồm các nội dung: thời gian sản xuất; số 

lượng công nhân sản xuất, bộ phận đầu mối liên hệ và cam kết trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Ban quản lý các khu công nghiệp trước ngày 

31/8/2021 để theo dõi, quản lý. 

 3. Tăng cường quản lý những người lao động ngoại tỉnh trong thời gian 

nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp thực hiện “3 

tại chỗ”. Yêu cầu báo cáo về Ban quản lý các khu công nghiệp số lượng công 

nhân ngoại tỉnh hiện đang lưu trú tại Hà Nam có kế hoạch về địa phương nghỉ lễ 

Quốc khánh 02/9 để quản lý, theo dõi sau kỳ nghỉ lễ nhằm đảm bảo an toàn 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian báo cáo trước ngày 

31/8/2021 (biểu mẫu đính kèm). 
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 4. Chủ động tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của doanh 

nghiệp mình trong dịp nghỉ Lễ, không để các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để 

gây án. Đồng thời có biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động tích cực 

tham gia tố giác, phòng ngừa đầu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ 

nạn xã hội, kịp thời cung cấp các thông tin có giá trị liên quan đến công tác bảo 

đảm an ninh trật tự, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 

để giúp cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết, xử lý, góp phần ổn định tình 

hình an ninh trật tư ngay tại địa bàn cơ sở. 

 Trên đây là nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn đề nghị 

các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp 

thời báo cáo các vấn đề phát sinh về Ban quản lý các khu công nghiệp để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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