UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 505/BQL-DN
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp PCD Covid-19
theo Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày
24/5/2021 của Bộ KH&ĐT và Công điện số
1093/CĐ-CTUBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN;
- Các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh;
- Các nhà thầu xây dựng và cơ sở sản xuất kinh doanh
trong các KCN tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư; Công điện số 1093/CĐ-CTUBND ngày 28/5/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên, về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Ban Quản lý các KCN tỉnh
Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện nghiêm một số
nội dung sau:
1. Quản lý chặt chẽ người lao động thuộc doanh nghiệp.
Yêu cầu người lao động từ tỉnh ngoài trở về/đến tỉnh Hưng Yên phải thực
hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định.
Người lao động từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các vùng có dịch
về/đến tỉnh phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà trong 21
ngày, tự cập nhật sức khỏe hàng ngày lên trang tokhaiyte.vn; đồng thời thông
báo cho Trưởng thôn/Tổ dân phố ngay khi về/đến tỉnh để thực hiện biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định.
Doanh nghiệp không được tiếp nhận người lao động đến từ vùng có dịch,
vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(theo Văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên).
2. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao
động; những người tiếp xúc, liên hệ với doanh nghiệp (cung cấp dịch vụ, vận
chuyển hàng hóa, suất ăn công nghiệp,…), qua một trong các ứng dụng:
NCOVI, Bluzone, tokhaiyte.vn, QR code.
3. Chỉ định cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tự đánh giá mức độ an toàn,
việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.
Rà soát, xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19
theo theo Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid19 tại nơi làm việc và ký túc xá được ban hành kèm theo Quyết định số

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19. Hoàn thành gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên
trước ngày 02/6/2021.
Khẩn trương thành lập các Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc theo
hướng dẫn tại Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế.
Thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, cập nhật mức độ an toàn lên Hệ thống
an toàn Covid (antoancovid.vn) trước ngày 02/6/2021.
Thực hiện cập nhật định kỳ (hàng tuần) Báo cáo đánh giá nguy cơ lây
nhiễm Covid-19 trực tuyến Atalink, gửi báo cáo kết quả về Ban Quản lý các
KCN tỉnh trước ngày thứ 6 hàng tuần theo địa chỉ Email:
trunghyiza@gmail.com (Ông Nguyễn Thành Trung; Di động: 0904 681 333)
4. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ quy định về
khai báo y tế bắt buộc; đánh giá và cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn
Covid; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch (khẩu trang,
khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách, khai báo y tế). Xử lý nghiêm các vi phạm
nếu người lao động không tuân thủ.
Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường
xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy
cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp
có người lao động thuộc doanh nghiệp được xác định nhiễm, nghi nhiễm Covid19 phải báo cáo ngay qua đường dây nóng về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng
Yên, Sở Y tế, UBND huyện/thị xã (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa điểm
thực hiện dự án).
5. Chủ động phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp
với tình hình thực tế, trong đó nghiên cứu việc phân vùng theo khu vực, bộ
phận, phân xưởng sản xuất; điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của
người lao động để khoanh vùng nhanh chóng trong trường hợp có ca nhiễm; hạn
chế việc tiếp xúc giữa các bộ phận; quản lý chặt chẽ người lao động tại nơi ở; bố
trí xe đưa đón cố định cho người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc.
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp trong các
KCN tỉnh Hưng Yên nghiêm túc thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp không
đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn trên hệ thống, sẽ phải dừng
ngay hoạt động sản xuất kinh doanh ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện/thịxã/thành phố;
- Tổ công tác phòng chống dịch của Ban;
- Công đoàn các KCN tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VT, DN
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