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     Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế 

 

Thực hiện Công văn số 3391/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. 

Ngày 20/7/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế có Công văn số 579/BQLKKT-

ĐTDN đề nghị xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện một 

số nội dung theo quy định tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của 

Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến nay đa số các doanh nghiệp trong KCN, KKT chưa thực 

hiện. 

Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

địa bàn KKT, KCN trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục triển 
khai đến các doanh nghiệp trong KCN, KKT thực hiện nghiêm túc các nội dung 

sau: 

1. Hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử 

trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 theo mẫu tại Công văn số 5522/BYT-MT 

ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 

cho cơ sở sản xuất kinh doanh (đã hướng dẫn tại Công văn số 579/BQLKKT-

ĐTDN) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét trước khi phê duyệt. 

2. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo 

hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và Công văn 

6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hàng 

tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc 

test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc Covid-19; xét nghiệm ít nhất 

50% người lao động khi có ca mắc Covid-19. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - không tụ 

tập - khai báo y tế - khoảng cách) của Bộ Y tế. Thường xuyên tự đánh giá nguy 
cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp thông qua bộ công cụ tự đánh giá 

khi đăng nhập vào địa chỉ http://kcnvietnam.vn.  

http://kcnvietnam.vn/
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4. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp các ngành, địa phương kiểm 

tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các 

doanh nghiệp trong KCN, KKT. 

Đề nghị các doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế, địa chỉ: số 278, 

đường Bạch Đằng, Phường 4, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh nghiệp 

liên hệ phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp: (0294) 3746685-3746600 để 

được hướng dẫn. 

Đề nghị các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế - TT Ban Chỉ đạo (p/h); 
- UBND TP Trà Vinh (p/h); 
- UBND thị xã Duyên Hải (p/h); 
- UBND huyện Duyên Hải (p/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng chuyên môn; 
- TT Quản lý Hạ tầng KKT, KCN; 
- Văn phòng Đai diện tại KKT; 
- Công đoàn KKT (p/h); 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
 

Trần Viễn Phương 
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