
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:             /BQLKKT-ĐTDN 

V/v sử dụng khẩu trang phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nơi công cộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2022 

   

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
4072/UBND-KGVX ngày 09/9/2022 về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nơi công cộng, 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp, Chủ đầu tư, 

Nhà thầu (gọi chung là doanh nghiệp) trong KKT, KCN Quyết định số 
2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử 

dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, để doanh 
nghiệp tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận cho cán bộ, nhân viên và 
người lao động của doanh nghiệp biết, thực hiện Hướng dẫn này.  

Các doanh nghiệp đăng nhập vào Website: www.teza.travinh.gov.vn 
vào mục Phòng, chống dịch COVID-19 để xem và tải Quyết định số 2447/QĐ-

BYT ngày 09/9/2022. 

Đề nghị các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- TT Quản lý Hạ tầng KKT, KCN; 
- Văn phòng Đai diện KKT; 
- Công đoàn KKT (p/h); 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
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