
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       tháng  7  năm 2021 

V/v triển khai văn bản tổ chức hoạt 

động vận tải đảm bảo an toàn trong 

công tác phòng chống dịch và văn 

bản áp dụng thực hiện giãn cách 

toàn TP Vũng Tàu  

 

                                Kính gửi:   

                    - Các Doanh nghiệp khu công nghiệp; 

                                                - Các Nhà thầu xây dựng, đơn vị thi công  

                                                   hoạt động trong khu công nghiệp; 

 

   

 

Thực hiện văn bản số 8415/UBND-VP  ngày 13/7/2021 về việc áp dụng 

thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Vũng Tàu theo chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 8416/UBND-VP ngày 13/7/2021 về việc tổ chức 

hoạt động vận tải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ban Quản lý 

các KCN xin triển khai  hai văn bản đến các doanh nghiệp trong các Khu công 

nghiệp trên địa bàn được biết và thực hiện. 

 ( Đính kèm là Văn bản số 8415/UBND-VP  và văn bản số 8416/UBND-VP 

ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ). 

Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN trên địa 

bàn tinh nghiêm túc thực hiện./. 

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

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh;               
- UBND tp. Vũng Tàu, tx. Phú Mỹ,                                                                       

    h. Châu Đức, h.Đất Đỏ; 

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Chuyên trang Covid-19 tỉnh;                                                                     

- Lưu: DN,  VT  .  

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Xá 

 

        

HỎA TỐC 
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