
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 tổ chức khai báo, xét nghiệm 

người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương 

Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

  

 Tiếp nhận Công văn số 424/SYT-KHNVTC ngày 30/01/2021 của Sở Y tế 

về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, 

 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 thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân 

bay Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động 

đến Trạm Y tế xã, phường nơi lưu trú hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”. 

  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 thực hiện nghiêm nội dung này. 

 (kèm theo: Công văn số 424/SYT-KHNVTC ngày 30/01/2021 của Sở Y tế 

về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh 

Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương). 

  
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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