
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                          Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  14 tháng  6  năm  2021 
      

V/v: cung cấp thông tin tài khoản   

         đăng nhập ứng dụng “Bản đồ  

        chung sống an toàn với  Covid-19” 

. 

 

                

                                    Kính gửi:  Các Doanh nghiệp khu công nghiệp 

              
  

 Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) nhận được công văn số 1307/SCT-

QLCN ngày 10/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Công 

điện số 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó có yêu cầu  thực hiện việc cập 

nhật thông tin tài khoản đăng nhập, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên 

hệ thống ứng dụng “ Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” đối với các nhà 

máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo công văn số 1253/SCT-

QLCN ngày 07/6/2021 của Sở Công Thương. 

 

 Để đảm bảo triển khai hiệu quả hệ thống ứng dụng “Bản đồ chung sống an 

toàn với Covid-19” theo yêu cầu của Cục Công nghiệp Bộ Công thương tại công 

văn số 256/CN-VP ngày 03/6/2021 về việc cung câp thông tin tài khoản đăng nhập 

ứng dụng “Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19”, Sở Công Thương gửi thông 

tin tài khoản đăng nhập của các Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất và tài liệu 

hướng dẫn tại cổng thông tin điện tử của Sở Công thương https://soct.baria-

vungtau.gov.vn (chuyên mục văn bản/văn bản Sở phát hành), đăng nhập ứng dụng 

tại địa chỉ https://antoancovid.vn/huong-dan. 

 

          Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các Doanh nghiệp 

KCN liên hệ với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương theo số điện 

thoại: 0254.3850019 hoặc liên hệ trực tiếp Ông Trần Trung Hiếu - ĐTDĐ số: 

0917.190195 để được hướng dẫn thêm. 

 

        Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Doanh nghiệp hoạt động trong các 

KCN trên địa bàn tỉnh được biết và nghiêm túc thực hiện./. 
    

  Đính kèm: 
 

       - Công điện số 2928/CĐ-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công 

nghiệp, cụm Công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. 

 

https://soct.baria-vungtau.gov.vn/
https://soct.baria-vungtau.gov.vn/
https://antoancovid.vn/huong-dan


      - Công văn số 1253/SCT-QLCN ngày 07/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng “ Bản 

đồ chung sống an toàn với  Covid-19” 

 

- Công văn số 1307/SCT-QLCN ngày 10/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 
  

                                KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                  PHÓ TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh BR-VT (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Sở KH và ĐT; 

- Sở Công thương;                                                                                           Lê Xá 

- UBND tp. Vũng Tàu, tx. Phú Mỹ, 

    h. Châu Đức, h.Đất Đỏ; 

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN; 

- Công đoàn các KCN;                                                                           

- Lãnh đạo Ban;  

- Văn phòng (đăng website);                                                                       

- Lưu DN, VT     

  .                                                                                                     
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