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Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết
luận số 107/TB-VPCP của Phó Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

Thực hiện Công văn số 261/UBND- VP6 ngày17/5/2021 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 107/TB-VPCP của Phó
Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 96/CVBCĐ ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về tăng
cường rà soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành phố có dịch; Công văn số
908/SYT-NVY ngày 15-5-2021 của Sở Y tế về tăng cường biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao khẩn chương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp
Thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về
công tác phòng chống dịch Covid-19:
- Thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với người lao động, thường xuyên
kiểm tra, đánh giá, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19.
- Khi phát hiện có trường hợp Fo, khẩn chương, chủ động, tích cực
phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly, giãn cách theo đúng chỉ đạo
(giãn cách, cách ly phân lập từng phân xưởng, từng tổ sản xuất; đeo khẩu
trang tuyệt đối; phân từng cung giờ để cung cấp thức ăn, đồ sinh hoạt …) hạn
chế đến mức tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân.
- Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, khu, cụm công nghiệp phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình đi
lại theo quy định và quét mã khai báo y tế QR.
- Chủ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có trách nhiệm thông báo danh
sách người lao động của đơn vị mình với cơ quan chức năng để báo cáo và
tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh thông báo với
địa phương nơi người lao động cư trú. Trong đó phân loại nhân lực theo mức
độ, có thể cho nghỉ hoặc thay thế; ưu tiên những đối tượng nếu nghỉ không
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thể thay thế; ngành y tế sẽ thống nhất quy định cụ thể việc xét nghiệm các đối
tượng này.
- Yêu cầu các công ty, doanh nghiệp khi có chuyên gia nhập cảnh phải
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung
và tại nơi lưu trú sau khi hết thời hạn cách ly theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo và hướng dẫn của ngành y tế.
- Tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên để cán bộ, công nhân, người lao
động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khai báo ngay các
trường hợp đi/ đến/ ở/ về từ các vùng có dịch Covid-19 để các đơn vị, cá nhân
thông báo với chính quyền và cơ quan y tế địa phương. Chấp hành và tạo điều
kiện thuận lợi khi các cơ quan chức năng đến để kiểm tra, giám sát và thực
hiện công tác chuyên môn.
(Danh sách các địa phương, các vùng có dịch sẽ được cập nhật thường
xuyên trên Websete của Sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUSCORONA)
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố có khu, cụm công nghiệp,
doanh nghiệp đóng trú trên địa bàn quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm
vụ sau:
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành
phố phối hợp với các Sở, ngành xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có
trường hợp mắc Covi-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công
nghiệp.
- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra
việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các công ty, doanh nghiệp đặc
biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Phòng Lao động- TBXH các huyện, TP (để
thực hiện);
- Lưu VT, Website, LĐVL.
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