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Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Nam Định 

 

Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh đã có Thông báo số 234/TB-UBND thông 

báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trực. Ban Quản lý các 

KCN đăng tải toàn văn nội dung văn bản nêu trên trên trang thông tin điện tử 

của Ban tại địa chỉ www.iza.namdinh.gov.vn, mục Phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 để các doanh nghiệp tra cứu, thực hiện và yêu cầu doanh nghiệp: 

1. Tiến hành rà soát, lập danh sách những người lao động của doanh 

nghiệp đến từ các vùng, địa phương đang có dịch trong tỉnh theo thông báo của 

Sở Y tế, BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh. Danh sách được lập theo mẫu (kèm 

theo văn bản này) và gửi bản mềm về Ban Quản lý các KCN qua địa chỉ hộp 

thư phongdnbqlnd@gmail.com để tổng hợp. 

Thời gian hoàn thành: trong ngày 18/11/2021. 

2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản 

lý các KCN về việc tiến hành xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 hàng tuần cho các đối tượng liên quan, trong đó tập trung vào các đối 

tượng là cá nhân, người lao động cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp (ăn 

uống, vận tải hàng hóa...) và 20% người lao động có nguy cơ cao tại doanh 

nghiệp (tổ trưởng sản xuất, quản đốc, người vận chuyển, giao nhận hàng...); 

đồng thời, đối với các doanh nghiệp có sử dụng trên 100 lao động còn phải 

thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên xác suất đối với người lao động 

1 lần/tuần; phải thực hiện xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) 

1 lần/tuần đối với người lao động cư trú ở các tỉnh lân cận đi về trong ngày để 

sàng lọc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; gửi kết quả về Ban 

Quản lý các KCN, thời gian trước 10h00 sáng thứ Sáu hàng tuần. 

3. Mọi thông tin cần trao đổi, doanh nghiệp liên hệ theo các số điện thoại 

Di động: 0912.186.107 (ông Nguyễn Việt Thắng), Cố định: 02283.682.539 để 

được hướng dẫn. 

http://www.iza.namdinh.gov.vn/
mailto:phongdnbqlnd@gmail.com


Ban Quản lý các KCN yêu cầu Lãnh đạo doanh nghiệp quán triệt và 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Phòng QLDNMT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
Đỗ Thị Hương 
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