
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH 

PC DỊCH BỆNH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /BCĐ-YT 

V/v chủ động phòng, chống dịch khi có 

trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/06/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 

mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. 

Tiếp theo công văn số 2845/BCĐ-YT ngày 11/06/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc phương án phòng, chống dịch khi có 

trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và các UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật tỉnh, khẩn trương tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 

các nội dung hướng dẫn về các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 

mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. Khuyến khích 

tổ chức với hình thức trực tuyến. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trước ngày 

25/6/2021. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để tổng hợp và tham mưu kịp thời./. 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND tỉnh 

Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND tỉnh 

Phó Trưởng BCĐ (báo cáo); 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- PGĐ SYT; 

- KHTC; VPS; 

- Lưu VT-NV. 
 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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