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V/v tăng cường phòng, chống 

dịch Covid -19 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các KCN  

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phòng, chống dịch Covid -19. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Văn bản số 36/UBND-VX1 ngày 06/01/20201 về việc tăng cường phòng, 

chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh 

nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để 

tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của 

Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid -19. (được sao gửi 

kèm theo). 

2. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi sức 

khỏe, giám sát y tế đối với các trường hợp người nước ngoài sau cách ly tập 

trung. 

3. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo 

người lao động đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng 

và hạn chế tập trung đông người. 

 4. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn 

của cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Kg; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, LĐ. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
  

 

 

Nguyễn Thanh Chính 

 






		2021-01-21T17:02:02+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T09:18:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp<Banqlckcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-22T09:18:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp<Banqlckcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




