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    Số:        /BQLKCN-DN 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các doanh 

nghiệp trong KCN Châu Sơn, KCN 

Thanh Liêm 

 

 

Hà Nam, ngày        tháng  9 năm 2021 

 

   Kính gửi: Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN Châu Sơn, KCN Thanh Liêm. 

 

Thực hiện Kết luận số 2262/TB-VPUB ngày 25/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tập trung xét nghiệm, tiêm chủng và tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Ban quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN Châu Sơn, 

KCN Thanh Liêm thực hiện các nội dung sau: 

1. Kích hoạt phương án sản xuất “03 tại chỗ” cho người lao động kể từ 8h 

ngày 27/9/2021. Trường hợp do điều kiện tại doanh nghiệp không đảm bảo bố trí 

phương án “03 tại chỗ” thì doanh nghiệp xây dựng phương án bố trí cho người lao 

động lưu trú tập trung tại Hà Nam, có xe đưa đón từ nơi lưu trú đến nhà máy, xí 

nghiệp bảo đảm “01 cung đường, 02 điểm đến”, gửi phương án thực hiện, danh sách 

người lao động lưu trú, danh sách các phương tiện vận chuyển người lao động và 

bản cam kết của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về  Ban 

quản lý các KCN và UBND huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động 

để kiểm tra và giám sát trước 07h ngày 27/9/2021(biểu mẫu danh sách và bản 

cam kết đính kèm). 

- Đối với phương án “03 tại chỗ”: Yêu cầu doanh nghiệp bố trí cho toàn bộ 

người lao động ăn, ở, sản xuất tại nhà máy. Đảm bảo 100% người lao động trước 

khi vào làm việc và ở lại doanh nghiệp phải có kết quả xét nghiệm âm tính với 

Sars-Cov-2. Quản lý chặt chẽ người lao động, tuyệt đối không cho người lao 

động ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban quản lý các KCN hoặc các cơ 

quan chức năng, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Triển 

khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống cháy 

nổ, đặc biệt là khu vực ngủ, nghỉ của người lao động. 

- Trường hợp bố trí lao động lưu trú tập trung tại Hà Nam, có xe đưa đón từ 

nơi lưu trú đến doanh nghiệp và ngược lại bảo đảm “01 cung đường, 02 điểm đến”: 

Doanh nghiệp phải đảm bảo 100% người lao động ở khu vực lưu trú tập trung (bên 

ngoài doanh nghiệp) có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2; Cam kết sử 



dụng đúng phương tiện vận chuyển người lao động đã đăng ký và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận chuyển và 

tại khu vực lưu trú tập trung. 

3. Khi phát hiện có ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 yêu cầu doanh nghiệp 

nhanh chóng đưa vào phòng cách ly tạm thời, phân xưởng nào ở yên phân xưởng 

đó, thực hiện nghiêm 5K, sau đó báo ngay về Ban quản lý các KCN tỉnh và các cơ 

quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể.  

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

trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do 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; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỜNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 
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