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Kính gửi: 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn. 
 

 
 

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2614/BCT-

CN ngày 11/5/2021 của Bộ Công Thương; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương tại cuộc họp trực tuyến vào sáng ngày 13/5/2021và các văn bản 

chỉ đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Thời gian 

qua, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo 

việc tăng cường phòng chống dịch, tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 

đang diễn biến phức tạp, khó lường, cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19nhằm hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng 

đồng, nhất là các cơ sở sản xuất CN-TTCN, đặc biệt là các doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nơi có nhiều doanh nghiệp, tập trung 

nhiều công nhân lao động); Sở Công Thương đề nghị: 

1. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với KCN) và UBND huyện, thị xã, 

thành phố (đối với CCN) tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn chủ đầu tư các KCN, 

CCN và chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch tại nơi 

sản xuất. 

2. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công 

nghiệp (CCN) và thủ trưởng các đơn vị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, doanh 

nghiệp của mình; thành lập Tổ Công tác phòng, chống dịch của doanh nghiệp, 

phân công lãnh đạo làm tổ trưởng; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, phản 

ánh thông tin về công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ động xây dựng phương án phòng, chống lây nhiễm Covid-19 đảm 

bảo an toàn cho chuyên gia, công nhân, người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp hoạt động trong KCN, CCN; phối hợp với các cơ quan y tế và 

chính quyền địa phương sở tại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19. Bố trí bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của 

doanh nghiệp; thực hiện phun tiêu độc khử trùng thường xuyên trong và ngoài 

nhà xưởng, nơi làm việc, khu điều hành, văn phòng, bên trong khuôn viên KCN, 

CCN và tại cổng ra vào KCN, CCN.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 cho người lao động; yêu cầu công nhân, người lao động thực hiện 



nghiêm quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là thông điệp “5K” của Bộ Y tế; 

bố trí nước súc miệng sát khuẩn cho công nhân; chia ca/kíp trong sản xuất và 

trong thời gian bố trí các bữa ăn tại cơ quan; thường xuyên đo thân nhiệt cho 

người lao động; nếu người lao động có biểu hiện như sốt, ho, khó thở phải liên 

hệ ngay cơ quan chức năng để đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, không được cho công 

nhân nghỉ làm về nơi cư trú khi chưa có ý kiến của cán bộ y tế địa phương.  

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế của người lao động; chú trọng 

triển khai in và phát tờ khai y tế cho công nhân để khai báo, bổ sung thêm thông 

tin khi đi từ địa bàn khác trước khi về cơ quan: địa chỉ nơi cư trú/đến cụ thể, thời 

gian, số điện thoại, phương tiện đi lại (Nếu đi xe chung, cần ghi rõ số xe/nhà 

xe…) theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện rà soát, nếu nghi ngờ có 

trường hợp liên quan đến người nghi nhiễm Covid-19, phải báo cáo kịp thời với 

UBND cấp xã, cấp huyện sở tại (Không phân biệt lao động hợp đồng hay thời 

vụ). Cung cấp toàn bộ danh sách người lao động và tờ khai y tế khi có yêu cầu.  

- Đối với đơn vị có xe đưa đón công nhân viên hằng ngày: Xe chở công 

nhân viên đi trên tuyến cố định, số lượng và danh sách công nhân đi trên xe luôn 

được cập nhật, thực hiện kiểm soát thân nhiệt cho công nhân, người lao động 

trước khi lên xe; khử khuẩn xe thường xuyên.  

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền cho công nhân, người lao 

động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; không đi đến vùng có dịch, 

không đi làm khi đang trong thời gian cách ly; khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở 

phải báo cáo ngay cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch của đơn vị hoặc cơ sở 

y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời; trường hợp đi từ vùng 

có dịch về hoặc có tiếp xúc với các đối tượng F1, F2 phải nghiêm túc thực hiện 

việc khai báo với cơ quan y tế để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và truy vết 

theo quy định. 

3. Đề nghị BQL KK tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu 

tư KCN, CCN sao lưu và chuyển văn bản này đến các đơn vị sản xuất trong 

KCN, CCN và các cơ sở sản sản xuất CN-TTCN trên địa bàn do mình quản lý 

nhằm thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, hạn chế tối đa sự lây lan trong cộng đồng. Tổng hợp tình hình, kết quả thực 

hiện các nội dung trên báo cáo Sở Công Thương vào thứ 5 hàng tuần và khi có 

yêu cầu đột xuất. 

Đề nghị Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, Thành 

phố quan tâm thực hiện. Yêu cầu chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng các KCN, CCN 

và các đơn vị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Xuân Từ 
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