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        V/v hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét 

nghiệm đối với những người từ địa phương khác 

về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm 

khác trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 

09g00 ngày 30/6/2021) 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

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

 

      

           Kính gửi: Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp 
 

 

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) nhận được công văn số 3226/BCĐ-YT 

ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về 

việc hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với những người từ địa 

phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm khác trong các thông báo khẩn 

(cập nhật đến 09g00 ngày 30/6/2021).  

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

khẩn trương rà soát các trường hợp người lao động Việt Nam, người lao động nước ngoài 

làm việc tại doanh nghiệp, các khách hàng, đối tác nếu từ các tỉnh, thành phố khác trở về 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo y tế trung thực: 

    - Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (thông báo được cập nhật thường xuyên trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho 

chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm 

tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế. Danh sách các địa điểm/địa phương/vùng có 

dịch, ổ dịch tại Phụ lục 02 kèm theo công văn số 3226/BCĐ-YT ngày 30/6/2021. 

     - Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế qua cổng điện 

tử https://tokhaiyte.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. 
 

          Ban Quản lý các KCN đề nghị các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh 

nghiêm túc thực hiện./. 

(Đính kèm công văn số 3226/BCĐ-YT ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh). 

       
Nơi nhận:            
- Như k/g; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y Tế (p/h); 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Sở LĐTB&XH; 

- Công an tỉnh; 

- Công đoàn các KCN; 

- Các Công ty  đầu tư hạ tầng KCN; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng Ban (đăng website);   

- Chuyên trang Covid-19:                                                               

                 KT.TRƯỞNG BAN 

            PHÓ TRƯỞNG BAN     

                        
                  

 

 

        

                        Lê Xá 

 

 

- Lưu:VT, DN. 
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