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Về việc triển khai các văn bản về 

phòng, chống dịch Covid-19  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 6829/UBND-KGVX ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Nhằm thông tin kịp thời các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp trong KKT Định An, KCN 
Long Đức thực hiện nội dung có liên quan tại các văn bản sau: 

- Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc 
họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường công tác phòng, chống  dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. 

- Công văn số 6829/UBND-KGVX ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

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

Đính kèm:  

1. Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ. 

2. Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Công văn số 6829/UBND-KGVX ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 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 
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