
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 389/BQL-DN 

V/v yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới  

 

Hưng Yên, ngày 07 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. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất 

phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Để chủ động ứng phó với các tình 

huống phát sinh, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sức khỏe của nhân dân, 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. Tuân thủ nghiêm túc, quyết liệt và đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, 

Bộ Y tế, UBND tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch Covid-19, 

UBND huyện/thị xã và các Sở, ban ngành của tỉnh Hưng Yên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

(Đề nghị các doanh nghiệp thường xuyên truy cập vào Cổng Thông tin 

điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tại địa chỉ 

http://banqlkcn.hungyen.gov.vn, mục “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” để 

cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19)  

2. Thường xuyên theo dõi, rà soát, tổng hợp và báo cáo tình hình người 

lao động tại doanh nghiệp. 

- Trường hợp có người lao động thuộc doanh nghiệp được xác định mắc 

Covid-19 phải báo cáo ngay qua đường dây nóng về Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh (02213 606 660), Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố và Ban Quản lý 

các KCN tỉnh theo đầu mối là Ông Nguyễn Tuấn Anh (Di động: 0983 334 658; 

Email: tuananhhyiza78@gmail.com). Thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ 

sinh môi trường tại doanh nghiệp theo quy định tại Mục VII, Phần 1,  Quyết 

http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/
mailto:tuananhhyiza78@gmail.com


định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

- Khi phát hiện người lao động, khách đến công tác,... có một trong các 

biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại doanh nghiệp phải xử lý kịp 

thời theo quy định tại Mục VI, Phần 1, Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

- Hàng ngày cập nhật, lập danh sách người lao động thuộc đối tượng F0, 

F1, F2, F3 (Họ tên, ngày sinh, giới tính,bộ phận làm việc, địa chỉ thường trú) gửi 

về Ban Quản lý các KCN tỉnh theo địa chỉ Email: trunghyiza@gmail.com  (Ông 

Nguyễn Thành Trung; Di động: 0904 681 333) để tổng hợp. 

3. Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN phải bố trí cán bộ đầu mối phụ 

trách công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại KCN, trực 24/24h; thường xuyên 

nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong KCN và báo cáo kịp thời 

các trường hợp phát sinh về Ban Quản lý các KCN tỉnh theo đầu mối là Ông 

Nguyễn Tuấn Anh (Di động: 0983 334 658; Email: 

tuananhhyiza78@gmail.com).  Chủ động bố trí nhân lực và chuẩn bị các vật lực 

cần thiết để phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng khoanh vùng, dập dịch 

khi có tình huồng phát sinh trong KCN.  

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp tại các 

KCN tỉnh Hưng Yên nghiêm túc thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong 

việc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Hưng Yên (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Công đoàn các KCN tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ban (để đưa tin); 

- Lưu: VT, DN.Ta 
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