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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 1874/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ được giao thực hiện nội dung sau: 

- Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

đối với các doanh nghiệp, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu 

kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/9/2020, văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/52021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống, đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho ngưởi lao động, 

về phòng dịch trong sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. 

- Thực hiện hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly và theo dõi 

thông tin về sức khỏe của các trường hợp trong quá trình cách ly, sau khi kết 

thúc cách ly tập trung, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung nêu trên, 

báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo 

Sở Y tế theo quy định. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở Y tế nắm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (ph/h); 

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  
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