
             UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 738/BQLKKT-QLDN 

V/v triển khai thực hiện Công văn số 

377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của 

UBND tỉnh 

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp,  

Khu kinh tế cửa khẩu 

 

Thực hiện Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phòng 

chống dịch Covid-19, 

Hiện nay, nước ta đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 

tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trên cả 

nước, trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường; thực tế, nhiều 

nơi vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy 

định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. 

Để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trong tỉnh, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, Ban Quản lý Khu 

kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền 

đến người lao động các nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế về phòng, 

chống dịch của Bộ Y tế và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực 

hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác 

định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp 

luật của Nhà nước. 

3. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo 

khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. 

 

 



Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
-  Như trên; 

- Sở LĐTBXH; 

- Công đoàn các KCN; 

- UBND huyện Châu Thành; Châu Phú, Tịnh 

Biên, An Phú; 

- TB và các PTB; 

- BQLCK: Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương; 

- Đại diện KCNBH, BL; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, P.QLDN. 

(Kèm theo Công văn số 377/UBND-KGVX ngày 

03/5/2021 của UBND tỉnh) 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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