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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 183 /BQLKCN-VP

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ
thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ và Thông
báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020
của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi:
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Trước diễn biến mới và phức tạp của dich bệnh, để giảm thiểu tối đa lây
lan, sẳn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo
vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của cán bộ công chức và người lao động,
Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc
và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục triển đẩy mạnh hiện các
nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”,
đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo đúng tin thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày
11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống
Covid-19 trong tình hình mới và Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020
của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống
Covid-19.
2. Tiếp tục chủ động theo dõi và kịp thời phối hợp thực hiện các biện
pháp và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3. Văn phòng Ban chủ động trang bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho toàn
bộ cán bộ công chức và người lao động của cơ quan. Tăng cường nắm bắt
thông tin, kịp thời tham mưu triển khai công tác phòng, chống dịch một cách có
hiệu quả.
4. Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai tác hạ tầng tăng chủ động, tích
cực tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công
nghiệp kịp thời triển khai đầy đủ các biện pháp tăng cường phòng, chống

dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình lao động
tại các khu công nghiệp, đặc biệt là lao động có liên quan đến các nước và vùng
lãnh thổ có dịch để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý
phù hợp.
Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các Phòng, đơn vị trực thuộc
và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện. Trong quá
trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nếu có vấn đề phát sinh
cần kịp thời liên hệ Ông Sử Đình Vinh - Trưởng ban (số điện thoại:
0913882299) để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý./.
(kèm theo:
- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới;
- Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Toàn thể CBCC cơ quan;
- Trang tin điện tử Ban;
- Lưu: VT.HK
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