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Thực hiện Công văn số 6631/UBND-THNV ngày 15/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo số 203/TB-
VP ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Văn Hẳn tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 và Thông báo số 204/TB-VP ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết 

luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp 
nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu kinh tế 

(KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. 

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. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao 
ý thức người lao động tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh dù đã tiêm đủ liều vắc xin, vẫn phải tuân thủ 
quy định 5K, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

2. Quan tâm việc xét nghiệm sàng lọc tầm soát (đối với các trường hợp có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở,…) và có các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản 
xuất kinh doanh. Đối với các trường hợp sau khi xét nghiệm tầm soát, có kết quả 

nghi nhiễm hoặc xác định dương tính với SARS-CoV-2, thì nhanh chóng cách ly 
tạm thời riêng, triển khai ngay phương án phòng chống dịch Covid-19 tại Công 

ty và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế, Ban Quản lý Khu 
kinh tế để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định. Không được cho người 
nhiễm Covid-19 (F0) tiếp tục lao động, làm việc tại doanh nghiệp, không giấu 

bệnh,…Mọi trường hợp thực hiện không đúng quy định, làm lây lan dịch Covid-
19 trong cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với việc theo dõi sau khi hoàn thành điều trị đối với F0: thực hiện 
theo hướng dẫn tại Công văn số 4474/SYT-NVY ngày 22/12/2021 của Sở Y tế. 

4. Đối với việc cách ly y tế cho trường hợp F1: thực hiện theo hướng dẫn 
tại Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế. 

5. Đối với trường hợp người lao động khi test nhanh dương tính trước khi 
trở về địa phương Doanh nghiệp phải báo cáo kịp thời danh sách người lao động 
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(Họ và tên, số CMND, số điện thoại, địa chỉ,…) về Ban Quản lý Khu kinh tế 
(Công chức đầu mối nhận báo cáo: Lê Thúy Thùy Liên, số điện thoại 

0988.488.622, Email: Thuylien.tv89@gmail.com). 

Đồng thời, Doanh nghiệp có văn bản cung cấp thông tin cán bộ đầu mối 
(gồm các thông tin như: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ)  gửi về Ban 

Quản lý Khu kinh tế chậm nhất đến ngày 27/12/2021. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp được biết, thực 

hiện./. 

Tài liệu đính kèm: 

1. Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế. 

2.  Công văn số 6631/UBND-THNV ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh. 

3. Thông báo số 203/TB-VP ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh. 

4. Thông báo số 204/TB-VP ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh. 

5. Công văn số 4474/SYT-NVY ngày 22/12/2021 của Sở Y tế. 

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 
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