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Thực hiện Công văn số 6879/UBND-KGVX ngày 29/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 

3725/VP-CNXD ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo Quyết định số 
2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

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: 

- Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các 

đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19. 

- Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng, 
chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. 

- Công văn số 10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt 

Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày). 

- Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022. 

Nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-
19, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các quy định về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, 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. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát (đối với các trường 

hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở,…), các trường hợp có nguy cơ cao theo quy định 
tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Riêng đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài (kể cả khách 

hàng, đối tác, chuyên gia,…), đề nghị các doanh nghiệp tăng cường rà soát, quản lý 
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chặt chẽ để kịp thời thông tin nhanh đến Ban Quản lý Khu kinh tế và địa phương đối 
với các trường hợp mới đến làm việc nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 liên quan và ngăn ngừa biến thể Omicron xâm nhập vào địa bàn. 

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

hiện./. 

Đính kèm:  

1. Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải. 

2. Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế. 

3. Công văn số 10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế. 

4. Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

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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