
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: 646/BQL-DN 

V/v yêu cầu tăng cường thực hiện các  

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Hưng Yên, ngày 30 tháng 6  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. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến 

hết sức phức tạp. Từ ngày 20/6/2021 đến hết ngày 29/6/2021, trên địa bàn tỉnh 

đã ghi nhận 55 ca dương tính với SASR-CoV-2, trong đó có 01 ca là người lao 

động thuộc doanh nghiệp trong KCN Dệt May Phố Nối.   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện quyết 

liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhanh chóng khống chế 

và dập dịch triệt để, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu Chủ các doanh 

nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(gọi tắt là Chủ doanh nghiệp) thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tuân thủ nghiêm túc, quyết liệt, 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 (thường xuyên truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý các 

KCN 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). 

Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại doanh 

nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho 

người lao động”. Hoàn thiện việc 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. 

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người lao động thuộc doanh nghiệp và 

khách đến giao dịch, công tác. Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý, thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người lao động. 

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 

http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/


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; bố trí làm việc 

dãn cách, hạn chế việc tiếp xúc giữa các bộ phận. 

Yêu cầu toàn bộ người lao động phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế 

hàng ngày, cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để 

ứng dụng hoạt động hiệu quả, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thực 

hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả 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. Xử lý nghiêm đối 

với người lao động không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19 tại doanh nghiệp.  

3. Khi phát hiện có trường hợp F0, F1 thuộc doanh nghiệp, phải triển khai 

ngay các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống 

dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp”, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về Phòng, 

chống dịch Covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có ca mắc Covid-19 trong 

KCN trên địa bàn tỉnh.  

Thông báo 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; Lập báo cáo nhanh về trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với ca nghi 

nhiễm (theo mẫu đính kèm văn bản này), kèm theo danh sách người lao động tại 

doanh nghiệp (họ và tên, phòng/ban/phân xưởng làm việc, năm sinh, địa chỉ lưu 

trú, số điện thoại, phân loại tiếp xúc) gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND 

và Trung tâm y tế cấp huyện/thị xã/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc địa 

điểm thực hiện dự án và nơi người lao động đang lưu trú để xử trí theo quy định.  

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

trong các KCN tỉnh 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; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền 

thông, Công Thương; 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Tổ công tác phòng chống dịch của Ban; 

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

- Lưu: VT, DN. 

 

 

  



TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ......./....... 

V/v báo cáo nhanh về trường hợp nghi nhiễm (hoặc 

tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm) SARS-Cov-2 

 

Hưng Yên, ngày     tháng    năm 2021 

 

 Kính gửi:  

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- UBND huyện/thị xã ........................; 

- Trung tâm y tế ................................ 
 

Công ty .................................................................. báo cáo nhanh về trường 

hợp nghi nhiễm (hoặc tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm) SARS-Cov-2 là lao động 

thuộc Công ty như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

- Tên công ty:........................................................................................... 

- Mã số doanh nghiệp: ........................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................. 

- Tên dự án đầu tư: ................................................................................... 

- Thông tin đầu mối liên hệ:  

+ Họ tên, chức vụ: 

+ Di động: ..............................;   Email: ............................................. 

- Số lao động đang sử dụng: ............ người. 

II. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM (HOẶC TIẾP XÚC 

GẦN VỚI CA NGHI NHIỄM) 

1. Trường hợp ông/bà.................................... 

- Sinh ngày: ......................................... 

- Quê quán: .............................................................................................. 

- Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................... 

- Di động: ................................................................................................. 

- Vị trí công tác:........................................................................................ (ghi 

cụ thể ở bộ phận, phân xưởng, dây chuyền nào?) 

- Số lượng lao động làm cùng bộ phận, phân xưởng, dây chuyền,...: 

................................................................. 

- Quá trình làm việc và tiếp xúc tại Công ty (từ ngày.......): ........................ 

........................................................................................................................... 

- Kết quả đã xét nghiệm (nếu có):........................................... 

2. Trường hợp ông/bà.................................... (ghi tương tực như mục 1) 

.................................................................................................................... 



III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI 

Ví dụ như:  

- Quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ CSSXKD, KCN hoặc từng phân xưởng/dây 

chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp mắc bệnh (F0) trên 

cơ sở tình hình thực tế. 

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD, KCN và thông báo ngay cho cơ quan y 

tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định. 

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại CSSXKD, KCN; yêu cầu NLĐ nghiêm túc 

khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; không để xảy ra hoang 

mang, lo lắng với NLĐ. 

- Truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2); 

Lập cung cấp danh sách người lao động tại doanh nghiệp (họ và tên, phòng/ban/phân xưởng 

làm việc, địa chỉ lưu trú, địa phương lưu trú, số điện thoại, phân loại tiếp xúc).  Thực hiện cách 

ly tập trung với tất cả các trường hợp F1 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp F2. 

Trước khi đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, thực hiện phân nhóm theo vị trí làm việc 

và nguy cơ tiếp xúc để bố trí cách ly y tế trong cùng khu với những trường hợp có cùng vị trí 

làm việc và nguy cơ tiếp xúc. 

- Lập danh sách NLĐ là F1, F2, các trường hợp khác không có mặt tại CSSXKD, KCN 

tại thời điểm phong tỏa và gửi cho Sở Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để 

xử trí theo quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên 

tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của 

cơ quan y tế; 

- Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực/phân xưởng/... của nhà 

máy;  

- Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm 

cho những NLĐ theo nguy cơ. 

- Đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản 

xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc khác với khu vực có F0. 

............................................................................................................ 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

................................................................................................ 

Công ty ......................................................... gửi kèm theo danh người lao 

động là các F thuộc doanh nghiệp. Xin trân trọng báo cáo! 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

-................; 

- ..................................; 

- Lưu. 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu) 
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