
      UBND TỈNH SÓC TRĂNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP             Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc 

 

            Số:        /BQL-QLDN                              Sóc Trăng, ngày      tháng 6  năm 2021 

V/v thực hiện một số biện pháp 

khẩn cấp phòng, chống dịch 

Covid-19 tại KCN An Nghiệp.  

 

 

 

                 Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp,  

                                                                              tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp trong 

phạm vi cả nước, đặc biệt thời gian gần đây, dịch bùng phát, lây lan rất nhanh tại 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, 

Để tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 tại khu công nghiệp theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 

và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng yêu cầu các doanh nghiệp KCN An Nghiệp khẩn trương thực hiện một số 

biện pháp khẩn cấp sau đây: 

1. Tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp sát hợp với tình hình hiện nay 

theo những nội dung được quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19. 

Nếu có doanh nghiệp nào chưa thực hiện thì phải khẩn trương xây dựng 

kế hoạch và ký gửi cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 về 

Ban Quản lý các khu công nghiệp.  

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, doanh nghiệp nào không triển khai thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ theo quy định, hướng dẫn tại Quyết định 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống 

Covid-19 thì căn cứ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về 

phòng, chống dịch, kể cả việc áp dụng hình thức tạm dừng sản xuất để khắc phục 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

2. Kiện toàn, tăng cường vai trò hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của ban 

chỉ đạo phòng, chống Covid-19, các tổ an toàn Covid-19 tại doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp nào chưa thành lập thì khẩn trương thành lập để triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp. 

3. Ngừng các hoạt động tiếp, làm việc với các đối tác, khách hàng đến từ 

các địa phương đang có dịch, nhất là đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi 

có thông báo mới; đồng thời không cử người đến các địa phương đang có dịch 

bệnh. 
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Tạm thời dừng hoạt động đối với Điểm dịch vụ, tham quan, du lịch Tân 

Huê Viên của Công ty TNHH chế biến BP-LX Tân Huê Viên cho đến khi có 

thông báo mới. 

4. Về việc vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị, nguyên, vật liệu sản 

xuất của doanh nghiệp đến và đi qua vùng có dịch phải đăng ký lịch trình, họ tên 

lái xe, nhân viên áp tải, biển số kiểm soát phương tiện cụ thể với Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo 

quy định. Lái xe, nhân viên áp tải phải có hành trình đi lại, khai báo y tế, thực 

hiện việc hạn chế giao tiếp trong quá trình lên, xuống, vận chuyển hàng hóa. Khi 

vào đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải sát trùng, khử khuẩn phương 

tiện, kiểm tra y tế đối với lái xe, nhân viên áp tải; bố trí chỗ nơi giao, nhận hàng 

tách biệt và chỗ nghỉ ngơi cho lái xe, nhân viên áp tải riêng biệt, không tiếp xúc 

nhiều người. 

Tổ bảo vệ KCN An Nghiệp sẽ không cho phép phương tiện và người trên 

phương tiện vào KCN An Nghiệp nếu không thực hiện đúng quy định trên. 

4. Bắt buộc mọi người ra vào, làm việc tại KCN An Nghiệp phải khai báo 

y tế (khuyến khích khai báo trực tuyến). Yêu cầu các doanh nghiệp quản lý chặt 

chẽ việc đi lại làm việc và lưu trú của công nhân, người lao động (phải có địa chỉ 

cụ thể nơi lưu trú của người lao động). 

Việc đưa đón công nhân phải bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy 

định. Thực hiện việc đo nhiệt độ, rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên 

xe. Lập danh sách quản lý công nhân, người lao động đi trên xe. Các xe đưa đón 

công nhân của doanh nghiệp phải đăng ký với Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

5. Quan tâm thực hiện việc sàng lọc, phân loại đối tượng trong công tác 

tuyển dụng lao động. Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ xin việc, phỏng vấn người 

xin việc đến từ các vùng đang có dịch. Chỉ xem xét, tuyển dụng người lao động 

đến từ các địa phương có dịch sau khi đã thực hiện biện pháp cách ly, bảo đảm an 

toàn theo quy định. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp, yêu cầu các doanh nghiệp KCN An 

Nghiệp không sử dụng lao động công nhật, thời vụ (lao động không có hợp 

đồng). Việc sử dụng lao động của doanh nghiệp phải bảo đảm có hợp đồng lao 

động đúng theo quy định pháp luật về lao động. 

6. Các doanh nghiệp khu công nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp có số 

lượng công nhân, người lao động lớn xây dựng kế hoạch xét nghiệm ngẫu nhiên 

cho người lao động của doanh nghiệp (test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2) 

hằng tuần và báo cáo kết quả cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Y tế. 

Chi phí và việc xét nghiệm do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ cử cán bộ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức 

thực hiện.      
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Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong công nhân, người 

lao động, doanh nghiệp phải báo ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc 

Trăng (số điện thoại: 02993.645234) để được hướng dẫn và phối hợp xử trí.  

Trên đây là một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

khu công nghiệp An Nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp KCN An Nghiệp ngiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên, 

- UBND tỉnh (để B/C); 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở Y tế, LĐTBXH, Công Thương, CA 

tỉnh; 

- CDC Sóc Trăng, Trung tâm Y tế h.Châu Thành; 

- LĐLĐ tỉnh; CĐ các KCN; 

- UBND huyện Châu Thành, UBND TPST;   

- Tổ công tác PC Covid-19 KCN AN; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, Tổ BV, VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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