UBND TỈNH HÀ NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
Số:855

/BQLKCN-DN

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19

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

Hà Nam, ngày 18 tháng

8 năm 2021

Kính gửi:
- Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN
- Giám đốc Công ty kinh doanh hạ tầng các KCN
Thực hiện Công văn số: 2117/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 của UBND
tỉnh Hà Nam.
Ban quản lý các KCN đã ban hành văn bản số: 827/BQLKCN-QLDN ngày
10/8/2021 gửi các doanh nghiệp trong KCN, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc
thực hiện các quy định hướng dẫn về quản lý người lao động, chuyên gia đến từ
các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các vùng có
dịch. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các KCN, Ban quản lý các
KCN yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 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, yêu cầu nguời lao động thực hiện nghiêm các quy
định phòng, chống dịch của Trung ương và của địa phương.
2. Quản lý chặt chẽ người lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là người lao
động đi/đến từ vùng dịch và các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 6368/BYT-MT ngày
06/8/2021 của Bộ Y tế; Công văn số: 827/BQLKCN-QLDN ngày 10/8/2021 và số:
813/BQLKCN-QLDN ngày 04/8/2021 của Ban quản lý các KCN. Thực hiện đánh
giá nguy cơ lây nhiễm và xét nghiệm tầm soát định kỳ 1 tuần/lần cho người lao
động của doanh nghiệp (ưu tiên xét nghiệm cho đối tượng lao động có nguy cơ).
3. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động (lao động chính thức, lao
động thời vụ, thuê lại lao động…) yêu cầu phải lập kế hoạch tuyển dụng và báo
cáo về Ban quản lý các KCN để được xem xét chấp thuận trước khi tiến hành
tuyển dụng.
4. Đối với những doanh nghiệp bố trí cho người lao động ở tại doanh nghiệp
phải xây dựng kế hoạch, phương án, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch và các
quy định của pháp luật liên quan, báo cáo về Ban quản lý các KCN và chính quyền
địa phương để được quản lý và theo dõi.

Chủ doanh nghiệp và người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định
của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN và các cơ quan liên
quan về công tác phòng, chống dịch.
Mọi vấn đề phát sinh xin liên hệ các đầu mối phòng chống dịch tại các
KCN của Ban quản lý các KCN để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Công an tỉnh (để p/h);
- Sở Y tế (để p/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, DN.
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Phạm Bá Tùng

