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V/v tăng cường và thực hiện có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày25 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh,
thành phố trên cả nước. Trong tỉnh, số ca nhiễm mới trong cộng đồng có xu hướng
gia tăng và nguy cơ mất kiểm soát ở một số địa bàn. Tại các khu công nghiệp, khu
kinh tế vẫn rải rác xảy ra ca dương tính tại doanh nghiệp thông qua xét nghiệm
sàng lọc;
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 11-CĐ/TU
ngày 17/12/2021 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 11/CĐ-UBND ngày
24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và thực hiện có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Để ngăn chặn, kiểm soát, không để gia
tăng các trường hợp F0, không để dịch lây lan, diễn biến nhanh, phức tạp và không
kiểm soát được, chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron, giúp các doanh
nghiệp ổn định sản xuất; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu
các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện một số nội dung
sau:
1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh, Ban Quản lý và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Doanh nghiệp chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình
dịch ở các địa phương, nhất là nơi có ca bệnh trong cộng đồng để sớm triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch.
2. Tích cực tuyên truyền để người lao động nắm rõ chủ trương quan điểm chống
dịch trong tình hình mới, diễn biến của dịch bệnh, sự xuất hiện của chủng mới
(Omicron); nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc, có

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị
+ công nghệ + ý thức của người dân”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
3. Tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo đúng chỉ đạo của Ban Quản lý Khu
kinh tế và các Khu công nghiệp tại Công văn số 1394/BQLKKT-DN&LĐ ngày
20/11/2021 nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không thể dịch bệnh lan rộng.
4. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhất là vào dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Vận động người lao động không ra tỉnh
ngoài nếu không thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu
trang khi tiếp xúc.
5. Kiểm soát chặt chẽ khách đến từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức
tạp, khuyến khích thực hiện xét nghiệm trước khi đến doanh nghiệp làm việc.
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp
nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.
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