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Thực hiện Công văn số 367/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19,  

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu 

trong KCN, KKT nghiêm túc triển khai và thực hiện một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung như sau: 

1. Thực hiện rà soát, kiểm tra, quản lý tình hình các trường hợp có lịch trình 

đi, đến từ các địa điểm của tỉnh/thành phố có dịch bệnh như hiện nay là tỉnh Hải 

Dương, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh/thành phố có nguy cơ cao mà Bộ Y tế công bố, 

thông báo chính thức trang tin về dịch bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 tại 

https://ncov.moh.gov.vn/ . Đồng thời thực hiện thông báo ngay đến cơ sở y tế gần 

nhất (đồng thời thông báo đến Ban Quản lý Khu kinh tế nắm, phối hợp) đối với 

trường hợp đã đi-đến từ các địa điểm mà Bộ Y tế thông báo chính thức để sàn 

lọc, có biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Tuyên truyền, phổ biến người lao động thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y 

tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”, 

nhất là thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông 

người, giữ khoảng cách nơi công cộng để bảo đảm hiệu quả trong phòng, chống 

dịch bệnh và các khuyến cáo của Bộ Y tế như: thực hiện khai báo y tế điện tử; cài 

đặt ứng dụng Bluezone, … 

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các 

trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì phải thực hiện cách ly y tế tập 

trung theo quy định, thực hiện giám sát y tế sau thời gian cách ly tập trung; đối 

với các trường hợp di chuyển trong nước, đặc biệt là lịch trình đã đi-đến các địa 

điểm có nguy cơ cao, có dịch bệnh mà Bộ Y tế thông báo chính thức thì phải thực 
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hiện khai báo y tế điện tử trước khi đến và cung cấp thông tin lịch trình cụ thể 

đến doanh nghiệp để thông báo đến cơ quan y tế, cơ quan chuyên môn phối hợp, 

chủ động có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm duy 

trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức khỏe người lao động; đồng thời, 

quản lý chặt chẽ các trường hợp mới đến, dự kiến đến làm việc và có báo cáo 

hàng ngày về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu tại Công 

văn số 212/BQLKKT-ĐTDN ngày 25/3/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế (đính 

kèm) gửi file scan và file mềm về địa chỉ email của ông Lê Anh Vũ: 

vulabqlkkttv@gmail.com trước 11 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo về 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. . 

Nếu doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu thiếu trách nhiệm trong việc thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 để xảy ra dịch bệnh 

tại doanh nghiệp thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

Đề nghị các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Sở Y tế - TT Ban Chỉ đạo (p/h); 

- UBND Thị xã Duyên Hải (p/h); 

- UBND TP. Trà Vinh (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn,  

  đơn vị trực thuộc Ban (p/h); 

- Công đoàn KKT (p/h); 

- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Trần Viễn Phương 
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