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Kính gửi: Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp  

trong KCN trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 04/02/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) có 

công văn số 170/KCN-LĐ gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

(KCN) trên địa bàn tỉnh về việc tăng cƣờng các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-

19 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau tết Nguyên Đán, 

Ban Quản lý yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn 

tỉnh nghiêm túc thực hiện nội dung sau:  

1. Đối với các các doanh nghiệp trong vùng có dịch (đến thời điểm này 

gồm các doanh nghiệp trong KCN thuộc huyện Cẩm Giàng, KCN Cộng Hòa 

và Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam): 

1.1 Tổ chức xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trƣớc khi 

về ăn tết và khi trở lại làm việc bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. 

1.2  Đăng ký kế hoạch đi làm của doanh nghiệp sau tết Nguyên Đán và 

xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của 

Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế 

trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho 

ngƣời lao động. Ngƣời đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trƣớc pháp luật khi để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong doanh 

nghiệp do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

1.3  Lập danh sách chi tiết số lƣợng xét nghiệm và kế hoạch lấy mẫu đối 

với cán bộ, ngƣời lao động của doanh nghiệp đề nghị lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc virut SARS- CoV-2 (theo từng đợt đi làm) theo mẫu gửi kèm công 

văn này; bố trí địa điểm lấy mẫu cho công nhân và ký hợp đồng với đơn vị 

có đủ năng lực xét nghiệm sàng lọc virut  SARS- CoV-2  bằng phƣơng pháp 

Real-time-PCR. 

1.4  Doanh nghiệp chỉ đƣợc tổ chức sản xuất kinh doanh sau khi đã tổ 

chức xét nghiệp và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và các 



quy trình theo hƣớng dẫn của ngành y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Đối với các doanh nghiệp không trong vùng dịch: 

- Đăng ký kế hoạch đi làm của doanh nghiệp sau tết Nguyên Đán và xây 

dựng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của 

Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế 

trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho 

ngƣời lao động. Ngƣời đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trƣớc pháp luật khi để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong doanh 

nghiệp do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp khác tổ chức xét nghiệm cho toàn thể cán 

bộ, công nhân viên trƣớc khi về ăn tết và khi trở lại làm việc bằng nguồn kinh phí 

của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định tại điểm 1.3 mục 1 nêu trên. 

3. Do thời gian gấp, đề nghị các doanh nghiệp khẩn trƣơng triển khai thực 

hiện và gửi Kế hoạch đi làm và đăng ký xét nghiệm về Ban Quản lý trong 

ngày 08/02/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời gửi qua hòm thƣ 

điện tử qlld.kcnhd@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, 

đề nghị liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp (qua  phòng Quản lý lao 

động, điện thoại: 02203.849454, dđ: hoặc Email: qlld.kcnhd@gmail.com) để 

đƣợc hƣớng dẫn và giải đáp. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp 

nghiêm túc triển khai, thực hiện; đôn đốc, giám sát các đơn vị hoạt động xây 

dựng và tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ … trong các KCN 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- UBND huyện, TP: Cẩm Giàng, Kim Thành,  

       Chí Linh, Hải Dƣơng (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Thành viên BCĐ theo QĐ số 129/QĐ-KCN; 

- Website Ban;  

- Lƣu: VT, LĐ (Hằng). 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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