UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 1101/BQLKKT-DN&LĐ
V/v rà soát, xét nghiệm, quản lý đối tượng nguy
cơ với dịch bệnh Covid-19 và người liên quan
đến địa bàn tỉnh Hà Nam.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4188/UBNDKGVX ngày 22/9/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến
chùm ca bệnh tại tỉnh Hà Nam; Công văn số 2066/CV-SYT ngày 22/9/2021 của Sở Y
tế về rà soát, xét nghiệm, quản lý đối tượng nguy cơ với dịch bệnh Covid-19 và người
liên quan đến địa bàn tỉnh Hà Nam. Để chủ động kiểm soát, sớm phát hiện và xử lý
ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu
cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện ngay các nội
dung sau:
1. Có phương án theo dõi, quản lý phù hợp đối với người đến, về từ tỉnh Hà
Nam, người có tiếp xúc với người đến từ Hà Nam (trọng tâm là thành phố Phủ Lý,
huyện Thanh Liêm, Kim Bảng) từ ngày 10/9/2021 đến nay. Tăng cường công tác kiểm
soát đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
2. Tập trung rà soát, lập danh sách gửi Trung tâm y tế huyện, thành phố để
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu bỏ sót, lọt người có yếu tố dịch tễ liên
quan đến tỉnh Hà Nam mà dẫn đến dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp
nghiêm túc triển khai thực hiện/.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế
- UBND thành phố
- UBND các huyện: Thái Thụy,
Tiền Hải, Đông Hưng, Quỳnh Phụ
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, DN&LĐ.

(để p/h);

Phan Đình Dực

