
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:           /SKHĐT-VP 

V/v Hội nghị trực tuyến hướng dẫn 

phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

                  - VCCI Chi nhánh Vũng Tàu; Các Hội, hiệp hội, Liên    

minh Hợp tác xã; 

       - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX;  

                                      - Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

 

Ngày 01/8/2021, UBND tỉnh có Giấy mời số 634/GM-UBND Hội nghị 

trực tuyến hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến VCCI Chi 

nhánh Vũng Tàu; Các Hội, hiệp hội, Liên minh Hợp tác xã; Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

Tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh: 

- Chủ trì: 

      + Đ/c Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

      + Các chuyên gia của Bộ Y tế 

- Thời gian 10 giờ, ngày 02/8/2021 (Sáng thứ hai). 

- Nội dung: hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh  

Các đơn vị; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX; Các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh kết nối các điểm cầu trực tuyến theo 

hướng dẫn: 

+ Ban quản lý các khu Công nghiệp (liên hệ đồng chí Sơn-số điện thoại: 

076.631.357) 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: số điện thoại: 02543.512.228 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: số điện thoại: 02543.852401 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý đơn vị; Các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

Tỉnh biết tham dự. 
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Đề nghị đại biểu tham dự họp phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo quy định. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm Giấy mời số 634/GM-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Tỉnh) 

Nơi nhận  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Giám đốc; 

- Website của Sở;  

- Lưu: VP, ĐT, ĐKKD. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nhật  
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