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     Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

 

Thực hiện Công văn số 6464/UBND-KGVX ngày 07/12/2021 của UBND 
tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 

6499/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) 
của vi rút SARS-CoV-2. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp trong Khu kinh 
tế, Khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền đến người lao động thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai 
báo y tế), nâng cao ý thức phòng, chống dịch; không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, 

chủ quan; quan tâm sàng lọc tầm soát và có các biện pháp đảm bảo an toàn trong 
sản xuất kinh doanh. 

2. Tăng cường kiểm tra, quản lý tốt người nước ngoài đang làm việc tại 
doanh nghiệp, thông tin báo cáo kịp thời đến Ban Quản lý Khu kinh tế đối với các 

trường hợp lao động nước ngoài đến làm việc tại doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ 
để phòng ngừa biến thể Omicron xâm nhập vào địa bàn. 

3. Thực hiện lắp đặt quét mã QR Code (tại các khu vực cổng, xưởng sản 
xuất,…), thực hiện khai báo y tế (qua các ứng dụng PC-Covid, bằng mã QR-

Code,…) đối với người lao động và khách ra vào doanh nghiệp theo đúng quy 
định. 

4. Thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ 
chung sống an toàn với Covid-19. Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai đến 10 

doanh nghiệp trong KKT, KCN và được Bộ Công Thương cập nhật.  

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ các 

doanh nghiệp chưa có tài khoản đăng nhập. Trong quá trình thực hiện, có khó 
khăn vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Sở Công Thương để được 

hướng dẫn hỗ trợ. 
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Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp được biết, thực 
hiện./. 

Đính kèm: 

1.  Công văn số 6464/UBND-KGVX ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh. 

2.  Công văn số 6499/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh. 

Tài liệu được đăng tải trên website Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ:  
https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Phòng, chống dịch COVID-19 -Văn bản triển 

khai. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- PCT.UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện (b/c); 
- UBND thành phố Trà Vinh (p/h); 
- UBND thị xã Duyên Hải (p/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Công đoàn KKT (p/h);  
- VP.ĐD, TT QLHT KKT, KCN (theo dõi); 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
 

https://teza.travinh.gov.vn/
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