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Kính gửi:  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

  

 Thực hiện Công văn số 1979/UBND-VXNV ngày 26/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát 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 hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly 

nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” theo 

nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các Bộ ngành liên quan và Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó tập trung những nội dung trọng tâm sau: 

a) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương 

tiện giao thông công cộng. 

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, 

đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,... theo đúng quy định. 

b) Thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp 

phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống 

dịch. 

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch trong phạm vi quản lý;  xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch. 

d) Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi 

tình huống của dịch. 

Trường hợp phát hiện ca bệnh phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 kịp thời để tập trung xử lý, áp dụng ngay các biện pháp khoanh 

vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 
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  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 khẩn trương triển khai thực hiện. 

 (kèm theo: Công văn số 1979/UBND-VXNV ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát 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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