
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
______________________________  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________________________  

 

Số:       /BQLKKT-ĐTDN 

V/v quản lý, kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19 đối với người lái xe và 

phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu trong KKT, KCN 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại Công văn số  

3957/UBND-CNXD ngày 08/9/2021 về việc quản lý, kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19 đối với người lái xe và phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh (đính kèm 
Công văn số 3957/UBND-CNXD của UBND tỉnh). 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về việc quản lý, kiểm soát dịch 

bệnh Covid-19 đối với người lái xe và phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, Ban 
Quản lý Khu kinh tế đề nghị các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu trong 

KKT, KCN có các phương tiện vận tải (phương tiện chở người và phương tiện 
vận chuyển hàng hóa) thực hiện nghiêm theo các quy định tại Công văn số 

3957/UBND-CNXD ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- PCT.UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện (b/c); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Công đoàn KKT; 
- VP. ĐD, TT QLHT KKT, KCN; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Trần Viễn Phương 
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