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Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 610/UBND-VP6 ngày 

21/9/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh 

xung quanh vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tỉnh Hà Nam, vì vậy nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh vào Ninh Bình là rất cao. Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh vào trong các khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN đề nghị 

các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức thực hiện một số nội dung 

cấp bách sau:  

1. Đối với những trường hợp (chuyên gia, người về làm việc, công tác, đi 

công tác… đã được sự cho phép của UBND tỉnh) từ tỉnh Hà Nam về Ninh Bình 

có chứng nhận tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng COVID-19 và có giấy xét nghiệm 

RT- PCR âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu đến thời điểm về 

Ninh Bình thì không phải thực hiện cách ly tập trung và chỉ thực hiện tự theo dõi 

sức khỏe, phải làm việc, ăn, ở tại khu vực riêng, hạn chế tiếp xúc với người khác. 

Khi về Ninh Bình phải thực hiện xét nghiệm ngay RT- PCR hoặc xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên, việc xét nghiệm này được thực hiện 02 ngày/lần cho đến 

hết ngày thứ 14 tính từ khi bắt đầu về Ninh Bình.  

2. Các Công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh có người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam và 

Thanh Hóa phải thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” đối với những công nhân này. Thời 

gian thực hiện từ 00h ngày 22/9/2021.  

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, tầm soát theo quy định (đối với công nhân, 

người lao động đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện 07 ngày xét 

nghiệm/lần, chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện 3 ngày xét nghiệm/lần). 

Những cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định hiện hành sẽ bị xử lý 

nghiêm theo pháp luật. 

3. Về nội dung đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt 

mọi lúc, mọi nơi thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao 

thông Vận tải trong tình hình dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

văn bản số 717/UBND-VP4 ngày 20/9/2021, Ban Quản lý các KCN đã có văn 

bản số 655/BQL-QLDN ngày 28/7/2021 về việc kiểm soát dịch đối với hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN 



 

(có bản sao văn bản gửi kèm) đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực 

hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn.   

 Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh;  

- Sở LĐTBXH;                                   để ph/h 

- UBND các huyện, TP; 

- Đồn Công an: KCN Gián Khẩu, 

 KCN Khánh Phú; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Phòng QLDN, Tổ Covid-19 của Ban; 

- Website của Ban; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT.QLDN. (Tdtp_110).    

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Trần Mạnh Hiển 
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