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        Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp. 

 

 

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình cho thấy, hiện nay vẫn còn một số doanh 

nghiệp KCN chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV), tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng 

phát dịch, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây mất ổn định hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Do vậy, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Y tế, của tỉnh Bắc Giang 

về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona 

(nCoV), giảm thiểu tối đa hậu quả do dịch bệnh gây ra, ổn định hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp 

nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt cần thực hiện biện 

pháp cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đối với các đối tượng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 344/QĐ-BYT và 345/QĐ-BYT ngày 

07/02/2020 (gửi kèm theo văn bản này). 

 Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Ban Quản lý các KCN sẽ 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp 

vi phạm./. 

 

Nơi nhận: 

- Lưu VT. 

Bản điện tử: 

- Như trên. 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lại Thanh Sơn; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Ánh Dương; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- - Lãnh Đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị.   
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