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Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn Khu KT Nghi Sơn và các KCN.
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các cấp, các ngành, cộng
đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai
thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19, vì vậy dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, không
để lây lan thứ phát trong cộng đồng. Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch Covid19 rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát; nguy cơ dịch bùng phát và lây lan
trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Trong các ngày 27-28/01/2021, tại tỉnh Quảng Ninh,
Hải Dương và Hải Phòng đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính trong cộng đồng
do biến thể mới của vi rút. Dự báo số ca bệnh dương tính và các trường hợp tiếp
xúc gần với ca bệnh dương tính sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn người có nguy
cơ làm lây lan dịch Covid-19 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 triển
khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi
Sơn và các khu công nghiệp.
Yêu cầu Giám đốc các Doanh nghiệp:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Thủ
tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản
chỉ đạo liên quan về phòng, chống dịch CoVid-19.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của Công điện
số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
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3. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung
đông người khi không cần thiết. Nếu xét thấy thật sự cần thiết phải báo cáo cấp
có thẩm quyền xem xét quyết định; trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh).
Yêu cầu tất cả người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi
ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa
bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người; tổ chức thực hiện
tốt 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
Từ ngày 29/01/2021, đề nghị người lao động không đến các tỉnh Quảng
Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các
vùng có dịch, cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy
định.
4. Thường xuyên cập nhập danh sách lao động làm việc tại Doanh
nghiệp; lao động trở về từ vùng có dịch, lao động quá cảnh từ vùng dịch, tình
hình sức khỏe của người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp (gồm cả lao
động Việt Nam và lao động nước ngoài), tổng hợp báo cáo về Ban Quản lý
Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.
Doanh nghiệp truy cập website: http://nghison.gov.vn để biết nội dung
chi tiết của Công điện số 03/CĐ-UBND.
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp yêu cầu 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 (thực hiện);
- Lưu: VT, DNLĐ.
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