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Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên 

diện rộng tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca 

mắc mới và khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất hiện chủng virus 

mới có khả năng lây lan mạnh hơn (vius Sars-CoV-2) tại trên 70 quốc gia. 

Nhiều nước đã phải áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, 

chống dịch. Nguy cơ lây lan vào Việt Nam vẫn rất cao, nhất là từ người nhập 

cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát. Tính đến ngày 29/01/2021, thế 

giới đã ghi nhận trên 100 triệu ca nhiễm và trên 02 triệu ca tử vong. Tại Việt 

Nam đã ghi nhận 1.553 ca mắc, 35 ca tử vong; trong các ngày 27 và 28 tháng 

01 năm 2021 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới 

của virut (72 ca tại Nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).  

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh; để kiểm soát 

dịch bệnh, không để bùng phát trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe tính mạng 

của người dân; Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công 

điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức điều tra, xử lý 

ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh: Văn bản số 241-CV/TU ngày 29/01/2021 về việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19; Văn bản số 157/UBND-VX1 ngày 

11/01/2021 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 

208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021; Văn bản số 614/UBND-VX1 ngày 

28/01/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 

các văn bản có liên quan, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các Công ty kinh doanh 

và phát triển hạ tầng KCN và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 

-19, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-

19 trong doanh nghiệp tới tất cả người lao động, trong đó mới nhất là Chỉ thị số 



05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 95/CĐ-

BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế; tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch 

bệnh; kiên quyết không để dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp 

2.1. Rà soát, khởi động lại các bước, quy trình phòng, chống dịch Covid-

19 theo đúng quy định. Tuân thủ triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

yêu cầu 5K -  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 

báo y tế ” trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế. Người 

đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh  chịu trách nhiệm áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở  mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho 

người lao động; đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn.   

2.2. Chủ động vật tư y tế; rà soát khả năng về nhân lực, trang thiết bị, vật 

tư, hóa chất đáp ứng của doanh nghiệp để chủ động phương án phòng, chống 

dịch bệnh tại đơn vị. 

2.3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không 

cần thiết; Trường hợp  tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2.4. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ 

quan chức năng trong hoạt động phòng, chống dịch. 

2.5. Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN phối hợp chặt chẽ với các tổ 

công tác của Ban Quản lý các KCN để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh Covid-

19 thuộc địa bàn quản lý. Có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp đối với các 

doanh nghiệp trong KCN trong quá trình thực hiện phòng, chống Covid-19. 

3. Đối với việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam. 

3.1. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Văn bản số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ, trong đó có nội dung: Hạn chế tối đa các chuyến bay đưa 

người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến hết tết nguyên đán. Trường hợp thật 

sự cần thiết, từng các chuyến bay đón người về phải được các Bộ: Y tế, Ngoại 

giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

3.2. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại doanh 

nghiệp phải thực hiện cách ly đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly. Tiếp 

tục thực hiện nghiêm việc quản lý và theo dõi sức khỏe, giám sát y tế đối với các 

trường hợp người nước ngoài đã hoàn thành cách ly. 

3.3. Tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng chuyên gia, lao 

động nước ngoài đến doanh nghiệp làm việc; tiếp tục quán triệt và tuyên truyền 

nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp 



phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động, nhất là lao động người 

nước ngoài của doanh nghiệp. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai thực hiện 

(Gửi kèm theo đây Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế; Văn bản số 

614/UBND-VX1 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, 

chống dịch Covid-19; Văn bản số 241-CV/TU ngày 29/01/2021 về việc thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19). 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như K/g; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, LĐ. 

 

 

 TRƯỞNG BAN 
  

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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