
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:        /UBND-KGVX 

V/v phối hợp thực hiện trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các doanh nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 
 

 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trong 

các khu công nghiệp thực nghiêm một số nội dung sau:  

1. Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 

công nhân, chuyên gia lao động người nước ngoài tại doanh nghiệp mình theo 

lịch điều phối của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; không được để tình 

trạng khi nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm nhưng không có đầy đủ công 

nhân, chuyên gia làm ảnh hưởng đến tiến độ lấy mẫu. 

2. Khi có trường hợp F0, F1 phải cách ly tập trung, doanh nghiệp cần phối 

hợp và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp; thực hiện bố trí phương tiện để đưa đi cách ly tập trung; bố trí suất 

ăn, nơi nghỉ trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, đi cách ly và phối hợp với 

Chỉ huy nơi cách ly tập trung trong việc đảm bảo điều kiện ăn, ở cho công nhân, 

chuyên gia của doanh nghiệp mình tại nơi cách ly tập trung. 

3. Cử đầu mối để phối hợp với lực lượng Công an, Y tế trong việc truy vết 

các trường hợp F1, F2, F3; cung cấp thông tin đầy đủ, chính  xác, trung thực về 

danh sách số lượng, địa chỉ nơi cư trú của toàn bộ công nhân, chuyên gia trong 

doanh nghiệp mình khi cơ quan chuyên môn có yêu cầu. 

4. Đề xuất với Ban Quản lý các Khu công nghiệp phương án duy trì sản 

xuất trong điều kiện phòng, chống dịch để được hỗ trợ, giúp đỡ. Khi có vấn đề 

phát sinh liên hệ tới đường dây nóng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;  

- - Báo Bắc Giang; Đài PTTH tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.Cường. 

CHỦ TỊCH 
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