
 

UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKT-QLDN Gia Lai, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v tiếp tục cập nhật danh sách các địa 

phương có liên quan đến dịch Covid-19  
 

Kính gửi:      

     - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

     - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Thực hiện Công văn số 153/CV-BCĐ ngày 04/7/2021, Công văn số 

151/CV-BCĐ ngày 03/7/2021 và Công văn số 148/CV-BCĐ ngày 02/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa 

phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát 

y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiêp̣ tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương 

có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (Có danh sách kèm theo) tuyên truyền đến 

người lao động trong doanh nghiệp mình để biết và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống Covid-19 theo quy định. Các nội dung hướng dẫn cách ly tiếp tục 

thực hiện theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND thành phố Pleiku; 

- UBND huyện Đức Cơ; 

- UBND xã Trà Đa; UBND xã Ia Dom; 

- Trang Web BQLKKT (đăng tin); 

- Lưu VT, QLDN. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG  BAN 

 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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