
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-DN 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại 

doanh nghiệp trong các KCN 

 

Hà Nam, ngày        tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi: Giám đốc các doanh nghiệp trong các KCN: 

Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Đồng Văn 3, Đồng Văn 4, Hòa Mạc 

 
 

Kính gửi: 

 

Trước diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn ra hết sức phức 

tạp, ngày 26/9/2021, Ban quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 1035/BQLKCN-DN 

yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp tập trung xét nghiệm, tiêm chủng 

và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo Kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại Thông báo kết luận số 2262/TB-UBND ngày 

25/9/2021. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản 

xuất, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và an toàn của doanh nghiệp, Ban quản lý 

các KCN yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường, chủ động trong công tác phòng, chống dịch theo hướng 

dẫn của TW, tỉnh Hà Nam và văn bản số 1035/BQLKCN-DN ngày 26/9/2021 của 

BQLKCN tỉnh Hà Nam.  

2. Tạm thời không tiếp nhận và sử dụng người lao động chưa được tiêm ít nhất 01 

mũi Vắc xin phòng Covid-19. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng người lao động 

chưa được tiêm Vắc xin phòng Covid-19, người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm 

tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ. 

3. Chủ doanh nghiệp và người lao động hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật nếu 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:  

- Như trên; 

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

- 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; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỜNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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