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V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19
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Kính gửi: Lãnh đạo doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Nam Định
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp,
số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước
láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát
mạnh trên diện rộng. Trong nước, cũng như ở tỉnh ta, hình hình dịch bệnh tuy
đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường
trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng chủ quan, lơ là, thực
hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ ngày 26/4/2021 về phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo của Tỉnh
ủy tại văn bản số 143-CV/TU ngày 28/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, của UBND tỉnh tại văn bản số
226/UBND-VP7 ngày 28/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
Để chủ động, tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, kiểm soát và không để lây lan dịch tại các KCN, Ban Quản lý các
KCN yêu cầu Lãnh đạo doanh nghiệp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm
các nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị,
ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung
ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống dịch bệnh Covid-19. Tăng
cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của chủ doanh
nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh,
điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
2. Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch; chủ
động xây dựng, cập nhật hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch phòng, chống
dịch tại doanh nghiệp, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch có thể xảy
ra tại đơn vị. Hạn chế tổ chức các sự kiện hoạt động tập trung đông người
không cần thiết; trường hợp tổ chức phải được sự đồng ý của ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm
bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy
định. Duy trì thường xuyên chế độ tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện

pháp phòng, chống dịch tại các bộ phận, phân xưởng, nhất là tại bộ phận y tế,
bếp ăn, khu vực cổng ra vào..., có chế tài răn đe, xử lý đối với các cá nhân vi
phạm.
3. Triển khai, phổ biến phương án, kế hoạch phòng, chống dịch tại doanh
nghiệp đến người lao động tại đơn vị; thường xuyên tuyên truyền, vận động
người lao động tích cực, chủ động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế,
nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung
đông người, trên các phương tiện công cộng..., hạn chế tham gia các hoạt động,
đến các nơi tập trung đông người, thực hiện vệ sinh, khử trùng nơi làm việc…
4. Chỉ đạo bộ phận y tế và các bộ phận có liên quan của doanh nghiệp chủ
động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, cơ quan quản lý có thẩm
quyền của địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch.
5. Thường xuyên truy cập vào website của Ban Quản lý các KCN tại địa
chỉ www.iza.namdinh.gov.vn, mục Văn bản điều hành để tiếp nhận các văn bản
có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện nghiêm việc báo cáo về công tác phòng, chống dịch theo yêu cầu của
Ban Quản lý các KCN và các cơ quan chức năng. Mọi thông tin cần trao đổi,
báo cáo, doanh nghiệp liên hệ và gửi về theo địa chỉ sau:
- Phòng Quản lý Doanh nghiệp – Lao Động – Môi trường – Ban Quản lý
các KCN: Km 105, Quốc lộ 10, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định; Email:
phongdnbqlnd@gmail.com.
- Số điện thoại: Di động: 0912.186.107 (ông Nguyễn Việt Thắng) hoặc
0983.803.766 (bà Bùi Thị Hoa); Cố định: 02283.682.539.
Ban Quản lý các KCN yêu cầu Lãnh đạo doanh nghiệp quán triệt và
nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.
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