
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKCN-VP 

V/v kiểm soát, phòng chống dịch 

Covid-19 đối với những người từ tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương 

đến/về tỉnh 

Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

  

 Tiếp nhận Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của Sở Y tế 

về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh, 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và toàn thể cán bộ công chức, người 

lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thực hiện việc giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch đối với người 

đến/về từ các địa điểm dịch tễ của 02 trường hợp mắc Covid-19 tại Quảng Ninh 

và tỉnh Hải Dương theo đúng yêu cầu tại Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 

28/01/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với 

những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh. 

 2. Giao Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu 

tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối 

với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh trong theo 

yêu cầu của Sở Y tế. 

 (kèm theo: Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của Sở Y tế 

về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh). 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Toàn thể CBCC cơ quan; 

- Trang tin điện tử Ban; 

- Lưu: VT.HK 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Sử Đình Vinh 
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