UBND TỈNH THANH HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2021
Số:1405 /BQLKKTNS&KCN-DNLĐ
V/v tăng cường triển khai đánh giá
nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các
Doanh nghiệp

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn Khu KT Nghi Sơn và các KCN.
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch CoVid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống
và đánh giá nguy cách ly nhiễm dịch CoVid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho
người lao động”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch CoVid-19 tỉnh tại Công văn số 5320/UBND-VX ngày
23/4/2021 và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc tiếp tục tăng
cường công tác phòng, chống dịch CoVid-19.
Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch CoVid-19 có hiệu quả,
chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu
công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đề
nghị các Doanh nghiệp triển khai thực hiện nội dung sau:
Triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm
việc và ký túc xá cho người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐBCĐQG và báo cáo kết quả đánh giá hàng tháng về Ban Quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao
động) địa chỉ: phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời
gửi về địa chỉ Email: hoanghaikktns@gmail.com trước ngày 30 hàng tháng để
tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành TW và UBND tỉnh.
( Gửi kèm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020)
Đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng Ban (báo cáo);
- Các Phó Trưởng Ban;
- Công Đoàn KKTNS&KCN (phối hợp);
- Văn Phòng Đại diện tại TP Thanh Hóa,
Bỉm Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng (triển khai
đến các Doanh nghiệp);
- Lưu: VT, DNLĐ.
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