
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 tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ 

thị số 01/CT-UBND ngày 

08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

  

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, 

 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 2. Thực hiện triệt để việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với 

các trường hợp đến, về từ vùng có dịch bệnh, đặc biệt là những người nhập 

cảnh; hạn chế tổ chức các lễ hội; hạn chế tập trung đông người, các sự kiện tập 

trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, 

chống dịch. Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực 

chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường, các cơ sở 

lưu trú, các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn 

pháo hoa,…; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 

 3. Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư phối 

hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch tại các nhà máy, doanh nghiệp trong phạm vi 

quản lý, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

 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. Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống 
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dịch Covid-19, nếu có vấn đề phát sinh cần kịp thời liên hệ Ông Sử Đình Vinh - 

Trưởng ban (số điện thoại: 0913882299) để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý./. 

 (kèm theo: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19). 

  
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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