
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 kích hoạt các phương án PCD và ứng 

phó với tình huống khi có ca nhiễm, nghi 

nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp, tăng 

cường hoạt động của các Tổ an toàn Covid 

tại các doanh nghiệp trong các KCN trên 

địa bàn tỉnh 

 

Hà Nam, ngày        tháng  10  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc các doanh nghiệp trong các KCN; 

- nGiám đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP, TNXH & XDPT 

toàn dân bảo vệ ANTQ)-UBND tỉnh Hà Nam tại văn bản số 132/BCĐ ngày 

29/9/2021. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe 

người lao động và an toàn cho doanh nghiệp, Ban quản lý các KCN yêu cầu các 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Kích hoạt hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Tổ an 

toàn Covid-19 trong doanh nghiệp, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các phương 

án, kịch bản chi tiết để ứng phó theo từng cấp độ, từng tình huống của dịch bệnh, 

đảm bảo ứng phó kịp thời, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của các cấp có 

thẩm quyền, không để bị động, bất ngờ. 

2. Tổ chức hướng dẫn cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19, Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp nắm vững quy trình, các 

bước thực hiện nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát, báo cáo tình hình sức khỏe người lao 

động; tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, nhắc nhở hướng dẫn người lao động thực 

hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh; phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp 

vi phạm; tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại 

doanh nghiệp khi có yêu cầu; rà soát, báo cáo, trao đổi thông tin cho cơ quan chức 

năng, đồng thời tham gia truy vết khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi 

nhiễm, các trường hợp F0, F1, F2, bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả, chặt chẽ, đúng 

quy định, an toàn phòng, chống dịch. 
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3. Nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, 

nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy và phát huy cao độ ý thức tự giác, 

tự quản, tự phòng, chống Covid-19 của mỗi người lao động. Các thành viên trong 

Ban chỉ đạo và các Tổ an toàn Covid là đầu mối theo dõi, tiếp nhận nguyện vọng, 

kiến nghị của người lao động đến chính quyền và lãnh đạo doanh nghiệp. Tăng 

cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong doanh nghiệp, xử lý nghiêm 

các hành vi xuyên tạc, kích động, kiên quyết không để xảy ra đình công, lãn công, 

tập trung đông người gây mất an ninh trật tự. Khẩn trương lắp đăt các hệ thống loa 

phát thanh, loa phóng thanh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, pano, áp 

phích, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch trong khuôn viên nhà máy cho 

người lao động được biết. 

4. Chủ doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và duy trì hoạt 

động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Tổ an toàn Covid: Bố trí kinh phí 

và các trang thiết bị, vật tư y tế; Bố trí khu vực cách ly tạm thời với đầy đủ các 

trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu, có dự phòng trong trường hợp số lượng người 

cách ly đông để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch ở cấp độ cao; Phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch, chủ động trao 

đổi, cung cấp thông tin kịp thời những vấn đề liên quan dịch tễ, ca nhiễm, nghi 

nhiễm và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin không đúng hoặc che giấu 

thông tin. 

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); 

- BCĐ PCTP,TNXH&XDPT toàn dân BV ANTQ (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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