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

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3941/VPUBND-KTN An Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2021 
V/v hướng dẫn tạm thời 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    

 

                      

                           Kính gửi:  

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Sở Y tế. 

  

 Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 

1488/BQLKKT-VP ngày 26/7/2021 về ban hành 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 và các biểu mẫu đính kèm; vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến như sau: 

1. Đối với nội dung đề xuất tại Mục 1 và Mục 2 tại Công văn số 

1488/BQLKKT-VP ngày 26/7/2021 của Trưởng ban Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh: 

Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đề nghị Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện. 

2. Đối với nội dung đề xuất của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại 

Mục 3 Công 1488/BQLKKT-VP ngày 26/7/2021 về việc giao Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xét 

nghiệm SARS-COV-2 theo phương thức RT-PCR mẫu gộp cho người lao động từ 

nguồn kinh phí của doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

Sở Y tế, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh - Trần Anh Thư; 

- Sở: CT, LĐTBXH, TNMT, XD; 

- Công an tỉnh; BCH Bộ đội BP tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Minh Hoàng 
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