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BÁO CÁO NHANH 

Về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

đối với các doanh nghiệp trong KCN 

(Ngày 04/5/2021) 

 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 

 Ban Quản lý các KCN chủ động triển khai các nhiệm vụ trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ 

đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục triển khai các hoạt động 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Chỉ 

đạo các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm việc khai báo ý tế đối với 

100% người lao động tại doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường bảo 

hộ an toàn đối với người lao động tại doanh nghiệp và yêu cầu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với 100% người lao động có nguy cơ lây nhiễm, số người công 

nhân đi khỏi địa phương (ra các địa phương khác ngoài tỉnh) trong đợt nghỉ lễ 

30/4 và 1/5/2021. Triển khai kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 đối 

với các doanh nghiệp trong KCN, đặc biệt đối với doanh nghiệp đang là điểm 

nóng, có liên quan đến dịch tễ Covid. (Các văn bản chỉ đạo điều hành: văn bản 

số 619/BQLKCN-MT, ngày 29/4/2021 về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống đại dịch Covid-19; văn bản số 621/BQLKCN-MT, ngày 02/5/2021 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau kỳ nghỉ 

lễ 30/4 và 01/5/2021; văn bản số 622/BQLKCN-QLLĐ ngày 02/5/2021 về việc 

triển khai Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19; Ban 

hành Quyết định số 47/QĐ-BQLKCN ngày 02/5/2021 Quyết định về việc kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong Khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

2. Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống 

của các doanh nghiệp trong KCN ngày 04/5/2021 

Theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp và công tác nắm bắt tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong ngày 04/5/2021 (tính 

đến 10h30’): 
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- Có 04 doanh nghiệp có người lao động nước ngoài liên quan tới địa 

điểm cơ sở Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen. Cụ thể: 

(1) Công ty TNHH Inter Flex Vina -  KCN Bá Thiện: có 05 người gồm: 

YU SEUNG YONG, LEE JONG GYEOM , CHOI WON, KIM MOO JUNG, 

KIM DAE HYUN  quốc tịch Hàn Quốc, có đến địa điểm Massage Hoa Sen vào 

ngày 30/4/2021, hiện tại đang cách ly tại nhà (Có biểu 02 kèm theo). 

(2) Công ty TNHH Haeyoun Innovation - KCN Bá Thiện: có 02 người 

gồm: Hwang IL và Jeon Chan Ho quốc tịch Hàn Quốc, có đến địa điểm Massage 

Hoa Sen vào ngày 30/4/2021, hiện tại đang cách ly tại nhà (P507, Tòa 11T2 

Chung cư Vinaconex, Liên Bảo, Vĩnh Yên). 

(3) Công ty TNHH Nanos Việt Nam- KCN Bá Thiên 2, có 07 người từng 

đi massage tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đường Kim Ngọc , Ngô 

Quyền , Vĩnh Yên ngày 28/4/2022:  

1 - Bùi Trọng Chanh (bộ phận Coating). Địa chỉ: Đồng Quạ, Đạo Trù, 

Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và cách ly tập trung. 

2 - Đỗ Ngọc Đức (bộ phận Coating). Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, 

Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và cách ly tập trung. 

3 - Hà Hiệp Hội (bộ phận Coating). Địa chỉ: Nho Lẻ, Tam Hồng, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và cách ly tại nơi cư trú. 

4 - Kim Tae Kyoung (bộ phận Coating). Địa chỉ: Khách sạn Irest, Bà 

Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và cách ly tại nơi cư trú. 

5 - Kim Tae Gyeong (bộ phận Coating). Địa chỉ: Khách sạn Irest, Bà 

Triệu, Liên Bảo, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và cách ly tại nơi cư trú. 

6 - Cha Kyoung Een (bộ phận Coating). Địa chỉ: Khách sạn Stapack, số 5, 

đường Ngô Gia Tự, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và 

cách ly tại nơi cư trú. 

7 - Lee Dyong Hak (bộ phận Coating). Địa chỉ: Khách sạn Stapack, số 5, 

đường Ngô Gia Tự, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện cho nghỉ làm và 

cách ly tại nơi cư trú. 

(4) Công ty TNHH Uim Vina -KCN Bá Thiện II khai báo: ông Kang 

Yang Gi – quản lý của Công ty có đến massage tại cơ sở Massage Hoa Sen, tiếp 

xúc với nhân viên Đào Huyền, thời gian: 10:30 - 12:00 ngày 30/4. Người lao 

động này hiện đang trú tại Đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, Vĩnh Yên. 

- Có 01 doanh nghiệp có người lao động nước ngoài liên quan tới địa 

điểm Hải sản ngon. Cụ thể: 
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 Công ty TNHH Sunshine Eletcronics (VietNam) - KCN Bình Xuyên II: 

ông JIANG BO quốc tịch Trung Quốc, có đến nhà hàng Hải Sản Ngon vào thời 

gian từ 11h30 trưa đến 13h30 ngày 27/4/2021, hiện tại đang ở ký túc xá, số 12 

Phan Đình Giót, Thanh Giã, Khai Quang, Vĩnh Yên. 

 - Có 08 doanh nghiệp tại KCN có các trường hợp người lao động liên 

quan đến các F1, F2, F3…(Theo biểu 01 kèm theo) 

- Trong ngày 04/5/2021 (tính đến 10h30’): không có doanh nghiệp nào 

trong Khu công nghiệp có lao động dương tính với Covid-19.  

Đề xuất, kiến nghị: đối với doanh nghiệp đang là điểm nóng, có liên quan 

đến dịch tễ Covid được nêu trên, các doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các 

biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: thực hiện các biện pháp 

cách ly theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm: Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng 

chống dịch Covid-19”; Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống 

dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov)”; Phối hợp 

với chính quyền địa phương, Công an và ngành y tế để theo dõi, quản lý chặt 

chẽ các đối tượng nêu trên.  

Ban Quản lý các KCN trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Duy Thành(b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Vũ Chí Giang (b/c); 

- Sở Y tế (Tổng hợp); 

- Công an Tỉnh (p/h) 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (p/h); 

- UBND TP Vĩnh Yên, Phúc Yên (p/h); 

- UBND các huyện; 

- Các DN trong KCN; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM của Ban; 

- Lưu: VT, QLLĐ. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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