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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 894 /BQLKKT-DN&LĐ
V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày04 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
Hiện nay, tình hình dịch Covid -19 trong nước đang diễn biến phức tạp với
biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và các cơ
sở sản xuất kinh doanh;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3339/UBND-KGVX ngày
04/8/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại các doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
yêu cầu các doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp:
1. Thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020
của Ban Chỉ đạo Quốc gia; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các biện pháp
phòng, chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp;
tiếp tục hoàn thiện bổ khuyết các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong
doanh nghiệp; xây dựng các phương án xử lý, cung ứng hàng hóa, nguyên vật
liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện
phòng, chống dịch;
2. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện biện pháp an
toàn phòng, chống dịch bệnh; hạn chế mức thấp nhất việc dừng sản xuất, đứt
gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa và lao động;
3. Thực hiện phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 1
cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công
nhân;
4. Nâng cao hiệu quả các Tổ an toàn Covid-19 trong các phân xưởng sản
xuất, kinh doanh, thực hiện chia ca, giãn cách trong sản xuất kinh doanh bảo
đảm an toàn phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ người lao động, các tổ chức, cá
nhân cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà quản lý nhất
là người từ các địa phương đang có dịch, người nước ngoài;
5. Tăng cường vận động người lao động, cán bộ doanh nghiệp hạn chế
không đi ra tỉnh ngoài, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm việc
khai báo y tế; quản lý chặt chẽ di biến động tại các tổ sản xuất, phân xưởng;

thực hiện nghiêm cách ly các đối tượng có nguy cơ, kịp thời xử lý các tình
huống phát sinh.
6. Tiếp tục hoàn thiện kịch bản phòng chống dịch để tổ chức diễn tập tại
doanh nghiệp tránh để bị động, bất ngờ khi có tình huống dịch xảy ra.
Nhận Công văn này, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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