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ỦY BAN NHÂN DÂN 

        TỈNH ĐỒNG NAI 

    Số:           /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày         tháng 5 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Công văn số 

4150/BYT-MT 21/5/2021 của Bộ Y 

tế về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản 

xuất kinh doanh, khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh.  

               

    Kính gửi: 

                    - Sở Y tế;  

                    - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                    - Sở Kế hoạch và Đầu tư;   

                    - Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

                     - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                     - Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và  

                       Truyền hình Đồng Nai; 

                    - UBND các huyện, thành phố. 
 

                                                        
UBND tỉnh nhận Công văn số 4150/BYT-MT 21/5/2021 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu 

công nghiệp (File điện tử kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu 

tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND 

các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 

nêu trên, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; khẩn trương phổ biến, hướng dẫn 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp tổ chức thực hiện, đồng thời 

có kế hoạch kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

2194/QĐBCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19. 

2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp Sở Y tế 

khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc COVID-

19 trong khu công nghiệp trình UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBT(VX); 

- Chánh, Phó CVP.UBT (VX); 

- Lưu: VT, KGVX, Cổng TTĐT  
H.4150BYTtheo 3836cd CSSXKD28-5  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hùng  
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