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Kính gửi:   

- Nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; 

- Các doanh nghiệp trong các KCN, KKT  

cửa khẩu Hoa Lư,  

- Các doanh nghiệp trong Khu NN  

ứng dụng Công nghệ cao. 

      

Thực hiện Công văn số 2813/UBND-KGVX ngày 21/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh, Công văn 

số 3842/SYT-NV ngày 26/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp theo đúng 

hướng dẫn, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị doanh nghiệp trong KCN, KKT cửa 

khẩu, khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao thực hiện nghiêm các nội dung 

sau: 

1. Thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp (theo phụ lục 1 đính kèm Công văn 3842/SYT-NV). 

2. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử trí khi có trường 

hợp mắc Covid-19 hoặc bổ sung Kế hoạch đối với doanh nghiệp đã xây dựng 

nhưng chưa đầy đủ (theo phụ lục 2 đính kèm Công văn 3842/SYT-NV). 

3. Chủ đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp 

trong KCN, Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch tại địa bàn quản lý theo đúng tiêu chí quy định.  

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên./.  

              TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh (b/c); 

- BCĐ PCD Ban Quản lý KKT;  

- Lưu: VT.           

  Nguyễn Minh Chiến 

 

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại doanh nghiệp trong các 

KCN, KKT, Khu NNUD  

công nghệ cao  

KHẨN 
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