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Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2021 

 

             Kính gửi: 

 

 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

 

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp, 

Công văn số 278/UBND-VP6 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh, khu, cụm công nghiệp; Công văn số 1019/CV-BCĐ ngày 25/5/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về quản lý người về từ các khu, 

cụm công nghiệp đang có dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Giang, 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 

trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp: 

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả người lao động 

trong các khu công nghiệp và những người có liên quan (người cung cấp, vận 

chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn,…) tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên 

bản đồ an toàn Covid-19. Kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp không 

cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống; 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành 

phố phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu, cụm công nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo quy định; tổ chức xét 

nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với công nhân, người lao động làm việc tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, xí nghiệp, nhà máy, công trường trong các khu, 

cum công nghiệp trên địa bàn; 
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- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát những người làm việc tại 

các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và những người làm việc tại các khu 

công nghiệp của tỉnh Bắc Giang chuẩn bị về Ninh Bình để quản lý (theo 

hướng dẫn của Công văn số 1019/CV-BCĐ). Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát và dôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xí nghiệp, nhà máy, công 

trường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các khu 

công nghiệp và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện. 

(Gửi kèm bản chụp Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ 

Y tế và Công văn số 1019/CV-BCĐ ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19) ./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuyến 
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