
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: 1519 /BQLKKT-QLDN 

V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện vừa 

cách ly, vừa sản xuất đối với doanh 

nghiệp hoạt động trong các khu công 

nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu 

An Giang, ngày  29  tháng  7  năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Công văn số 3941/VPUBND-KTN ngày 29/7/2021 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tạm thời thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất 

đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa 

khẩu; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1518/HD-BQLKKT ngày 29/7/2021 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất 

đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong các 

khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu khẩn trương nghiên cứu, triển khai xây 

dựng phương án và tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất theo Hướng dẫn, 

nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho 

người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ 

phối hợp với các cơ quan chức năng (cơ quan Y tế, Công an, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, các đơn vị có liên quan) tiến hành kiểm tra, xem xét đánh giá và có ý 

kiến việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất của doanh nghiệp. 

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp tại các khu công 

nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND/BCĐPCD tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- UBND/BCĐPCD các huyện, thị xã: An Phú, Tân 

Châu, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Đại diện KCN BH, BL; 

- BQLCK TB, KB. 

- Lưu: VT, P. QLDN. 

(Đính kèm Hướng dẫn số 1518/HD-BQLKKT ngày 

29/7/2021 và các mẫu kèm theo) 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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