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 UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QLDN Gia Lai, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

gắn với phát triển kinh tế xã hội 

 

Kính gửi:      

     - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

     - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Thực hiện Thông báo số 32/TB-VP ngày 21/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của 

tỉnh tại buổi giao ban chiều ngày 19/02/2021 về phòng, chống Covid-19; Thông 

báo số 31/TB-VP ngày 20/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban 

Chỉ đạo của tỉnh và BCĐ 05 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống 

Covid-19 ngày 16/02/2021; Công văn số 33/CV-BCĐ ngày 19/02/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc giám sát các công dân đi về từ các 

địa phương có dịch Covid-19 về địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề 

nghị các doanh nghiêp̣ khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành 

Y tế.  

2. Việc hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại của các doanh nghiệp yêu 

cầu thực hiện: 

a. Rà soát đối với người lao động là các chuyên gia (kể cả chuyên gia 

nước ngoài), lao động kỹ thuật, lao động phổ thông… đến từ vùng dịch thực 

hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm việc khai báo, xét nghiệm, cách ly 

theo đúng quy định. 

Đối với phương tiện, hàng hóa thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy trình quy định, nhất là 

trong vận chuyển hàng hóa; giám sát y tế đối với lái xe, đeo khẩu trang trong 
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suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn 

chế tiếp xúc với người khác. 

b. Việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy, trụ sở doanh 

nghiệp 

Thực hiện kiểm tra, giám sát, khai báo y tế  theo quy định trước khi cho 

nhân viên, người lao động vào nhà máy; thực hiện nghiêm quy định về phòng 

chống dịch tại doanh nghiệp, nhà máy, đặc biệt yêu cầu 5K trong phòng, chống 

Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng 

cách khi tiếp xúc và khai báo y tế); tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử 

khuẩn, tăng cường công tác đo thân nhiệt, theo dõi danh sách người ra vào 

doanh nghiệp, giám sát đeo khẩu trang, bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn có cồn đối với người lao động, nhất là lái xe cũng như 

khách đến làm việc.  

Đối với phương tiện, hàng hóa tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trước khi đưa 

vào khu vực sản xuất. 

3. Thường xuyên theo dõi, trường hợp nghi ngờ có biểu hiện như sốt, ho, 

đau họng, rối loạn tiêu hóa…thì phải thông báo về cơ sở y tế gần nhất để kịp 

thời xử lý, đồng thời báo về Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng 

liên quan. 

Các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch được đăng tải trên 

địa chỉ Website http://bqlkkt.gialai.gov.vn/article/phong-chong-dich-benh-

covid19-ncov.html? hoặc https://gialai.gov.vn/pages/van-ban-chi-dao-dieu-

hanh.aspx./. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND thành phố Pleiku; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- UBND xã Trà Đa; UBND xã Ia Dom; 

- Trang Web BQLKKT (đăng tin); 

- Lưu VT, PQLDN. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Khoa 
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