
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN QUẢN LÝ CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /BQLKCN-MT&HTGSĐT Vĩnh Phúc, ngày      tháng 03 năm 2022 

V/v thực hiện Quyết định số 515/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Hướng dẫn 

quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 

 

Kính gửi: 

    - Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN; 

    - Các doanh nghiệp trong KCN. 

 

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về 

“Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 16/03/2022) và thay thế Quyết 

định số 369/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ban hành “Hướng dẫn 

quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương” 

trên địa bàn tỉnh. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp sao gửi các doanh nghiệp trong KCN 

“Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” trên địa bàn tỉnh ban 

hành theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh nêu 

trên; yêu cầu các doanh nghiệp phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, người lao 

động biết; thực hiện nghiêm những nội dung có liên quan theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website của Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 

- Lưu: VT, MT&HT GSHĐĐT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 

 

 

HỎA TỐC 
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