
  UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              Số:      /BQL-DN 
      

    V/v: tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại doanh 

nghiệp, KCN. 
       
 
 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01  tháng  7  năm 2021 

 
 

                                    Kính gửi:  

                                                      - Các Doanh nghiệp khu công nghiệp; 

                                                      - Các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp  

  

 
 
    

         Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận được công văn số 3201/SYT-NV ngày 

30/6/2021của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu  công nghiệp, 

cụm công nghiệp. 
 
 

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với biến chủng mới có mức 

độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh chóng trong cộng đồng và tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, KCN; để chủ động và kịp thời hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các công việc cần thiết 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp (KCN) 

trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh 

nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tập huấn, hỗ trợ về công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế tỉnh qua 

các số điện thoại: 0254.852573 hoặc 0254.857118 để được tập huấn và tư vấn trực tuyến 

tại các điểm cầu của Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường Y tế) với các chuyên gia hàng đầu 

trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 

của Cục Quản lý Môi trường Y tế. 
    

 Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Doanh nghiệp, các Công ty đầu tư hạ 

tầng KCN được biết và đăng ký./. 
 

 Đính kèm công văn số 3201/SYT-NV ngày 30/6/2021của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

 

                                                                  KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như k/g; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban;                                                                                                     

- Văn phòng (đăng website);                                                                   Lê Xá 

- Chuyên trang Covid-19 tỉnh ;                                                                        

- Lưu DN, VP.                         
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