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UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 
_____________________ 

Số:           /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày        tháng  12  năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện 

tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh 

_____________________ 

 
 

Ngày 19/12/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện, tổ 
chức cuộc họp nghe lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh 
tế, Khu công nghiệp báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác phòng 
chống dịch Covid -19 tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi 

nghe ý kiến phát biểu thảo luận của thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Quỳnh Thiện kết luận như sau: 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các 
địa phương có liên quan đưa các trường hợp công nhân bị nhiễm bệnh Covid-19 

trong các Công ty, doanh nghiệp về địa phương để cách ly, điều trị, kịp thời, 
nhanh chóng (tuyệt đối không để công nhân bị nhiễm bệnh Covid-19 vẫn ở lại 

các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Trà Vinh cũng như các địa phương khác 
mà không được kiểm soát). 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đầu mối, phối hợp với 
Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh để thực hiện tiếp nhận, theo dõi, giám sát, 

quản lý các trường hợp công nhân bị nhiễm bệnh Covid-19 trong các Công ty, 
doanh nghiệp trở về địa phương để cách ly, điều trị; đồng thời, có văn bản xác 
nhận các trường hợp F0 cho công nhân để làm cơ sở thụ hưởng các chính sách 

theo quy định.  

3. Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cách ly tạm thời đối với các trường hợp 

test nhanh dương tính tại doanh nghiệp, thống nhất hướng dẫn xử lý các tình 
huống phát hiện ca nghi nhiễm tại doanh nghiệp theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ưu tiên xét nghiệm PCR đối với các 
trường hợp công nhân test nhanh dương tính với Covid-19 trong các Công ty, 

doanh nghiệp trong KKT, KCN để kịp thời xử lý hạn chế lây lan.   

5. Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các doanh nghiệp có trách nhiệm 

phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý kịp thời đối với trường hợp bị 
nhiễm bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch (thực hiện 

5K theo quy định) để đảm bảo không bị đứt gẫy chuỗi sản xuất do dịch Covid-
19; đồng thời, bố trí khu cách ly tạm thời tại Công ty trong thời gian chờ kết quả 
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xét nghiệm F0, để đảm bảo mục tiêu vừa sản xuất kinh doanh vừa an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, 
các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh 

đạo doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Các doanh nghiệp trong KKT, KCN; 
- Lưu: VT, KT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Tô Ngọc Bình 
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