
 

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. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 

02/9/2021, Ban quản lý các KCN yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp nghiêm túc 

thực hiện các nội dung sau: 

 1. Giám đốc các doanh nghiệp chủ động thực hiện và yêu cầu người lao động 

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. Đối với các doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất trong những ngày 

nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 (kể cả những doanh nghiệp đang thực hiện bố trí 

người lao động lưu trú tại doanh nghiệp), yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ 

đầy đủ các quy định về làm thêm giờ trong ngày nghỉ Lễ theo quy định của Bộ 

luật Lao động năm 2019 và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất. 

 Các doanh nghiệp bố trí người lao động lưu trú tại doanh nghiệp để sản 

xuất trong ngày nghỉ Lễ phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho 

công nhân, bảo đảm an toàn công tác phòng chống cháy nổ, không để công nhân 

di chuyển ra khỏi nhà máy trong thời gian lưu trú tại doanh nghiệp và thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật. 

 3. Các doanh nghiệp yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch, trong những ngày nghỉ Lễ, không di chuyển ra 

khỏi địa bàn cư trú hoặc tạm trú (không về quê, thăm thân,… đặc biệt là 

khôngđi/ đến những nơi đang là vùng dịch hoặc đang thực hiện giãn cách theo 

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ…); không tụ tập ăn uống, gặp mặt để phòng 

tránh lây nhiễm COVID-19.  

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 thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các khu công nghiệp trong dịp nghỉ Lễ 

Quốc khánh 02/9/2021 

 

     

    Hà Nam, ngày        tháng 8  năm 2021 

HỎA TỐC 
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 Yêu cầu người lao động ngoại tỉnh đang tạm trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

trong thời gian nghỉ Lễ chấp hành đầy đủ, nghiêm các quy định về công tác 

phòng chống dịch, an ninh trật tự tại nơi tạm trú và các quy định của pháp luật. 

 4. Kết thúc kỳ nghỉ Lễ, yêu cầu 100% người lao động trở lại nhà máy 

làm việc phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, các doanh nghiệp thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ việc xét nghiệm xác xuất Sars-Cov -2 theo quy định 

tại Công văn số 813/BQLKCN- DN ngày 04/8/2021 của Ban quản lý các khu 

công nghiệp.  

 5. Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan 

chức năng, kịp thời báo cáo về Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan 

liên quan khi có tình huống phát sinh. 

 Chủ doanh nghiệp và người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh 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./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh( để b/c); 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Sở GTVT (để p/h); 

- UBND các huyện, tx, tp (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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