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Số:        /BQLKKTCK-DN Lạng Sơn,  ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường phòng, chống dịch  

Covid-19 trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế 

 

 
                            Kính gửi:  

                                             - Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

                                             - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh  

                                                trong khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu. 

 

Thực hiện Công văn số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch  Covid-19 trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn đề nghị Trung tâm quản lý cửa khẩu, các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, 

khu vực cửa khẩu 

 - Thực hiện nghiêm về khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao 

động; những người tiếp xúc, liên hệ với doanh nghiệp (cung cấp dịch vụ, vận 

chuyển hàng hóa). 

 - Chị định đầu mối chịu trách nhiệm tự đánh giá mức độ an toàn, việc 

thực hiện phòng, chống dịch và cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn Covid 

(antoancovid.vn). 

 - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ quy định về khai 

báo y tế bắt buộc; đánh giá và cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn Covid; 

thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”  trong phòng, chống dịch (khẩu trang - khử 

khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

 Doanh nghiệp sẽ phải dừng ngay hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

trường hợp không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn trên hệ 

thống. 

 Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường 

xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy 

cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và báo cáo 
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kịp thời với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn hoặc 

các cơ quan có liên quan. 

 - Chủ động phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với 

tình hình thực tế, trong đó nghiên cứu việc phân vùng theo khu vực, bộ phận, 

phân xưởng sản xuất; điều hành phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của người 

lao động để khoanh vùng nhanh chóng trong trường hợp có ca nhiễm.  

 Những bộ phận, khu vực khác không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục duy trì sản 

xuất và phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Hạn chế việc tiếp xúc giữa các bộ phận; quản lý chặt chẽ người lao động tại nơi 

ở.  

 2. Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

 - Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu vực cửa 

khẩu tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao 

động về các nội dung hướng dẫn nêu trên. 

 - Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến người lao động, các hộ kinh doanh 

trong chợ cửa khẩu nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh và các quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang -khử khuẩn 

-khoảng cách -không tụ tập -khai báo y tế; đồng thờ niêm yết các quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khu điểm chợ. 

 Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đề nghị Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu,  các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công 

nghiệp, khu vực cửa khẩu nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

-  VP, PCM; 

- Trang thông điện tử BQL; 

- Lưu: VT, DN. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

  Hoàng Khánh Duy 
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