UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 408/BQL-DN
V/v yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của
UBND tỉnh tại văn bản số 911/UBND-KGVX ngày
10/5/2021 về phòng, chống dịch trong doanh nghiệp

Hưng Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN;
- Các doanh nghiệp trong các KCN;
- Các nhà thầu xây dựng và cơ sở sản xuất kinh doanh
trong các KCN.
Ngày 10/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng đã ban hành Văn bản số
911/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
trong các doanh nghiệp.
Thực hiện nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa
bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu Lãnh đạo các doanh
nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(gọi tắt là doanh nghiệp) nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ các nội dung yêu cầu tại mục 2, Văn bản số 911/UBNDKGVX (được gửi kèm theo).
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp tại các
KCN tỉnh Hưng Yên nghiêm túc thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong
việc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổ công tác PCD Covid-19 của Ban;
- Công đoàn các KCN tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của Ban (để đưa tin);
- Lưu: VT, DN.
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Thời gian ký: 11/05/2021 14:01:14

