
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:             /SKHĐT-DN 

V/v cung cấp thông tin phòng chống 

dịch Covid-19 và đảm bảo tình hình 

sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:   Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX; Các 

cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh có văn bản số 8614/UBND-VP về áp dụng 

các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống Dịch Covid -19, UBND tỉnh đã ban hành nhiều 

văn bản triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các Khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở, sản xuất kinh doanh ngoài khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung và cung cấp thông tin 

phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo tình hình sản xuất kinh doanh như sau: 

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, Liên hiệp HTX; Các cơ sở sản xuất 

kinh doanh nghiêm túc quán triệt quan điểm chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp 

thời các trường hợp mắc và nghi ngờ mắc Covid-19,  đồng thời bảo đảm sản xuất 

an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triên 

kinh tế và an sinh xã hội theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Chủ động và kịp thời triển khai thực hiện một số biện pháp liên quan đến 

an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Hướng dẫn và phương án triển khai của 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid – 19 của Tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ 

quan, đơn vị phản hồi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo UBND 

tỉnh hỗ trợ.   

Trân trọng. 

(Văn bản đính kèm: 8603/UBND-VP ngày 07/7/2021; 8590/UBND-VP ngày 

16/7/2021 của UBND tỉnh; 121/CV-BCĐ ngày 20/7/2021; 104/KH-BCĐ ngày 

16/7/2021; 107/CV-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid – 19 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

Nơi nhận  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- Ban Giám đốc; 

- Website của Sở;  

- Lưu: VT, ĐKKD. 
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Phạm Quang Nhật  
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