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KẾ HOẠCH 

Khôi phục lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 07/8/2021 về việc xây dựng “vùng 

xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa Bình Dương trở về trạng thái “bình thường mới” từ 

ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh; Công văn 

4037/UBND-VX ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện mô hình 03 Xanh 

“Nhà máy, Nhà trọ và Công nhân” tại khu vực “vùng xanh” để phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới; Kế hoạch số 4370/UBND-KH ngày 01/9/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 

tỉnh Bình Dương sau thời gian giãn cách xã hội; Công văn số 4437/UBND-TH ngày 

05/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, phương án tái khởi động các 

hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới sau giãn cách xã hội; Công 

văn số 4547/UBND-VX ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc khôi phục lại các hoạt 

động kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới; Công văn số 4595/UBND-TH 

ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn 

số 4597/UBND-VX ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế lưu 

động tại các địa phương và các Tram Y tế tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp.  

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp tại 

các Cụm công nghiệp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa 

phát triển kinh tế - xã hội; đưa hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong Cụm 

công nghiệp về trạng thái “bình thường mới”; đồng thời góp phần mở rộng “vùng 

xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, khống chế dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các doanh nghiệp thực hiện “03 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” và các 

doanh nghiệp muốn tổ chức hoạt động trở lại tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương khẩn trương, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng 

phương án tổ chức sản xuất trong tình hình mới theo mốc thời gian, cụ thể: từ ngày 

15/9/2021. 

Các doanh nghiệp thực hiện tổ chức sản xuất trở lại trong tình hình mới phải là 

doanh nghiệp xanh, không còn ca nhiễm F0 trong doanh nghiệp, không còn bị phong 

tỏa và các F1 phải được cách ly; các doanh nghiệp tổ chức sản xuất trở lại phải tiến 

hành sàng lọc đảm bảo an toàn Covid-19 một cách triệt để, thực hiện theo dõi, giám 

sát và tiến hành xét nghiệm đảm bảo 100% người lao động (NLĐ) tham gia thuộc 

vùng xanh. 
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Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp chỉ được hoạt động trở lại khi đã xây 

dựng phương án sản xuất trong tình hình mới và được Sở Công Thương phê duyệt.  

II. NỘI DUNG 

1. Các nội dung cơ bản của Kế hoạch tái khởi động 

- Các doanh nghiệp (DN) nâng công suất hoạt động dần dần theo các mức 30% - 

50% - 70% và cao hơn; việc nâng công suất và quy mô hoạt động phải tính toán trên 

cơ sở khoa học, đồng bộ và phát triển bền vững; có lộ trình cụ thể đảm bảo việc thực 

thi hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của doanh nghiệp và diễn biến tình hình 

phòng chống dịch bệnh của địa phương, của tỉnh. 

- Ưu tiên việc trở lại làm việc trước hết cho NLĐ sống ở vùng xanh hoặc không 

bị phong tỏa, không bố trí công việc cho người có mức độ rủi ro phơi nhiễm cao (phụ 

nữ có thai, bệnh nền, đang sống chung với F0). 

- Tổ chức thực hiện tốt quy tắc 5K tại nhà máy/nơi làm việc, nơi ở; tăng cường 

vai trò hoạt động hiệu quả và thực chất của Tổ an toàn Covid 19 tại doanh nghiệp; tăng 

cường công tác tuyên truyền hiệu quả kiến thức về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 

cho người lao động để đảm bảo người lao động luôn chủ động trong công tác phòng 

ngừa dịch bệnh trong quá trình tham gia lao động sản xuất, có tâm lý vững vàng, 

không bị hoang mang, hoảng sợ trong tình huống có xuất hiện ca F0 trong doanh 

nghiệp; mỗi người lao động vừa là một tuyên truyền viên vừa là một chiến sĩ trong mặt 

trận phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tự xét nghiệm sàng lọc (hoặc thuê đơn vị dịch vụ) để kiểm soát 

đầu vào, đảm bảo 100% người lao động qua xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-

CoV-2, được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 sau 14 ngày; trong quá trình sản xuất 

thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần (có thể thực hiện mẫu gộp hoặc mẫu đơn tùy thuộc 

kết quả xét nghiệm thực tế) cho những đối tượng nguy cơ cao do doanh nghiệp quyết 

định về đối tượng và phần trăm, với mục tiêu là 20% tổng lao động (đảm bảo tính đại 

diện, phổ biến và bao quát trong lực lượng lao động đang có mặt tại nhà máy) như 

hướng dẫn trước đây của Bộ Y tế và báo cáo kết quả xét nghiệm cho Sở Công Thương, 

chính quyền địa phương. 

- Khi phát hiện ca nhiễm, DN chỉ tạm ngừng hoạt động tại dây chuyền/khu vực 

nơi có ca liên quan trực tiếp (tức nơi có F0, F1) mà không phải dừng toàn bộ nhà máy. 

Không đóng cửa hoặc tạm dừng toàn bộ nhà máy vì việc dừng hoạt động của một nhà 

máy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì, tăng trưởng sản xuất lâu dài và mục 

tiêu kép của Chính phủ.   

- Mỗi doanh nghiệp có kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động sản xuất khoa 

học, tinh gọn, đảm bảo tính độc lập giữa các dây truyền, tổ chức sản xuất, hạn chế tối 

đa việc tiếp xúc giữa các phân xưởng, dây truyền, tổ, nhóm sản xuất; đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch bệnh ... ứng phó kịp thời và hiệu 

quả khi xuất hiện ca F0 trong nhà máy; kế hoạch hoặc phương án tổ chức hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình mới phải đảm bảo tính khả thi, thực hiện 

hiệu quả; chống hình thức, đối phó và phải được Sở Công Thương thống nhất phê 

duyệt bằng văn bản. 

- Doanh nghiệp phải bố trí khu vực cách ly F0 tại nhà máy đảm bảo điều kiện cơ 

sở vật chất, có đội ngũ thực hiện công tác chăm sóc y tế tại cơ sở theo quy định, có tủ 
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thuốc đảm bảo cơ số thuốc để phục vụ công tác điều trị ban đầu; khuyến khích các 

doanh nghiệp thực hiện tự cách ly, điều trị F0 không có biểu hiện hoặc biểu hiện nhẹ 

nếu đủ điều kiện; trường hợp cần thiết phải phối hợp với cơ quan chức năng (về y tế) 

đưa NLĐ bị nhiễm đi cách ly, điều trị tại bệnh viện, cơ sở cách ly do chính quyền quản lý.  

2 Các giai đoạn trong lộ trình tái khởi động 

Giai đoạn 1: Bắt đầu cho các DN đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để hoạt 

động trở lại. Để đảm bảo an toàn, trong giai đoạn này giới hạn số lượng NLĐ (ví dụ 

như 30% so với bình thường) và kéo dài ít nhất 5 ngày để ổn định hoạt động trước khi 

chuyển sang giai đoạn 2. Sau khi các doanh nghiệp đã sẵn sàng phương án đáp ứng tất 

cả các yêu cầu cho việc sẵn sàng tái khởi động và nhận được sự chấp thuận của Sở 

Công Thương thì doanh nghiệp có thể bắt đầu ngay hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Giai đoạn 2: Sau khi giai đoạn 1 đã vận hành tốt, nâng công suất lên tối đa 50%. 

Giai đoạn 3: Nâng công suất lên tối đa 70% cho đến khi được phép hoạt động lại 

100% công suất. Với những DN chưa sẵn sàng, có thể tiếp tục với công suất như giai 

đoạn 1 hoặc giai đoạn 2. 

Lưu ý: các doanh nghiệp ở địa bàn các huyện “vùng xanh” căn cứ vào tình hình 

thực tế của mình, có thể quyết định tái khởi động tối đa công suất. 

3. Thiết lập mô hình “Nhà máy xanh”, “Công nhân xanh” và “Nhà trọ xanh” 

Chủ đầu tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp phải 

thực hiện quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến người lao động của DN mình (thông 

tin về người ở chung, địa chỉ nơi đang ở, lộ trình di chuyển hàng ngày từ nơi ở đến 

công ty, doanh nghiệp); đo thân nhiệt và yêu cầu người lao động phải khai báo y tế bắt 

buộc hàng ngày khi đến làm việc. Đồng thời phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 

an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất. 

Doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng, đủ, chủ động trong việc tổ chức xét 

nghiệm, liên hệ cơ quan tổ chức xét nghiệm cấp giấy xét nghiệm cho từng lao động 

của doanh nghiệp mình; đồng thời thông báo, gửi kết quả đến cơ quan quản lý nhà 

nước và chính quyền địa phương sau mỗi lần xét nghiệm để phục vụ công tác hậu 

kiểm; chỉ được tổ chức sản xuất kinh doanh khi đã xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ 

công nhân, người lao động của doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Trước khi cho công nhân vào doanh nghiệp: phải khử khuẩn toàn bộ khu vực 

nhà máy theo quy định; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 02 lần (lần 1 trước khi 

hoạt động 3 ngày bằng xét nghiệm PCR (mẫu gộp), lần 2 vào ngày hoạt động bằng xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên (có thể thực hiện mẫu gộp hoặc mẫu đơn tùy thuộc kết 

quả xét nghiệm thực tế). 

+ Trong quá trình hoạt động, sản xuất: Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-

2 bằng test kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu 

gộp, thực hiện 03 ngày/lần. Tần suất lấy mẫu thực hiện theo Quyết định số 2787/QĐ-

BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế; đồng thời xét nghiệm hàng ngày đối với người tiếp 

nhận, vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn,..ra vào doanh nghiệp.  

+ Tăng cường hoạt động và phát huy vai trò chủ đạo của Tổ An toàn Covid trong 

doanh nghiệp; những người tham gia Tổ An toàn Covid phải là đội ngũ nòng cốt 

phòng chống dịch tại nhà máy, phải có thành phần lãnh đạo, những người trực tiếp 
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quản lý lao động tại các phân xưởng, các khâu trong dây chuyền sản xuất. Đây là 

những người có khả năng tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống 

dịch bệnh; có uy tín, bản lĩnh, được trang bị kiến thức vững vàng, am hiểu về phòng 

chống dịch bệnh và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh của doanh nghiệp đã xây 

dựng; có khả năng tuyên truyền, vận động người lao động tại nơi làm việc cùng tham 

gia làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. 

Việc bố trí chỗ ở tập trung cho người lao động được thực hiện theo hướng bố trí 

ở cả trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp. Đối với chỗ ở ngoài doanh nghiệp: ưu 

tiên bố trí lao động ở tại các nhà nghỉ, khách sạn, khu nhà xưởng chuyển đổi công 

năng…; đồng thời, tổ chức làm sạch các khu vực nhà trọ, lựa chọn thành lập các khu 

nhà trọ tập trung cho từng doanh nghiệp để chuẩn bị nơi ở cho công nhân; thực hiện 

thí điểm việc sắp xếp lại nơi ở/nhà trọ của công nhân đang làm việc trong doanh 

nghiệp theo hướng toàn bộ công nhân trong một doanh nghiệp sẽ được sắp xếp ở tập 

trung trong một hoặc một số khu nhà trọ xanh để doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức 

sản xuất theo phương án “Một cung đường, hai điểm đến. 

4. Các biện pháp đảm bảo an toàn 

4.1. Tại nơi ở: Tuân thủ quy định về giãn cách (gia đình với gia đình, khu phố 

với khu phố). Không chỉ người lao động mà người thân ở nhà hoặc tham gia các hoạt 

động khác bên ngoài cũng cần tuân thủ. 

4.2. Trong quá trình di chuyển 

NLĐ cam kết chỉ di chuyển giữa nhà và nơi làm việc. Nếu điều kiện nhà máy 

hoặc hệ thống vận tải của địa phương cho phép, Nhà máy có thể bố trí xe buýt đưa đón 

theo cụm. Mỗi xe chỉ chở tối đa 1/2 số ghế, đảm bảo khoảng cách giữa mỗi người trên 

xe. Xe đưa đón được khử khuẩn sau mỗi lượt trả khách; lái xe được tiêm vắc xin ít 

nhất mũi 1 và phải có xét nghiệm PCR-RT với kết quả âm tính mỗi lần/tuần. Chi phí 

đưa đón bằng hệ thống xe buýt do DN tự trả. Ở các khu vực dịch vụ xe buýt không đáp 

ứng được nhu cầu hoặc người lao động sống quá rải rác, người lao động được phép di 

chuyển bằng phương tiện cá nhân đồng thời tuân thủ 5K. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu và tăng cường việc 

tuân thủ di chuyển không ngắt quãng giữa nhà và nơi làm việc, doanh nghiệp có thể 

cân nhắc “đi chợ thay” hoặc bố trí phiên chợ tạm ngay trong khuôn viên nhà máy; 

hoặc địa phương cũng có thể áp dụng phiếu đi chợ để người lao động, người thân của 

họ chỉ di chuyển đến siêu thị/chợ trong phạm vi phường/quận quy định.  

4.3. Tại Doanh nghiệp/nhà máy 

- Củng cố, Kiện toàn Ban chỉ đạo Covid-19: xác định và quản lý kế hoạch phòng 

ngừa, giám sát, tự đánh giá rủi ro theo định kỳ, thay đổi hoạt động khi cần thiết. 

- Ký cam kết với người lao động và chính quyền địa phương về cách thức hoạt 

động, quyền lợi của người lao động khi tham gia sản xuất trở lại.  

- Có kế hoạch kiểm tra tình hình tuân thủ thường xuyên, công bố kết quả với 

NLĐ. 

- Người lao động phải đeo khẩu trang mọi lúc, trừ khi ăn uống. Sẽ không có 

trường hợp ngoại lệ nào khác. 
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- Giãn thời gian công nhân đến và rời nhà máy để phân luồng, giảm mật độ tập 

trung. Đo thân nhiệt và rửa tay bằng xà phòng/cồn tại cổng ra vào. Bố trí cồn rửa tay ở 

tất cả mọi nơi có sự hiện diện của hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người lao động 

(nơi gửi xe, căng-tin, nhà vệ sinh, cổng ra vào,..) Gia tăng sử dụng các thiết bị không 

đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp như cửa ra vào tự động, điểm danh qua thiết bị nhận diện 

mặt, máy đo thân nhiệt tự động, v.v… 

- Đảm bảo không có sự giao lưu, ăn uống hoặc trộn lẫn công nhân giữa các phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất. 

- Lắp đặt camera giám sát ở các khu vực có nguy cơ cao (cổng ra vào, căng-tin, 

chỗ gửi xe,…). 

- Phân luồng để đảm bảo mỗi xưởng đều tách biệt tối đa, từ lúc vào cổng, gửi xe, 

làm việc, sử dụng khu vực vệ sinh cá nhân, căng-tin,…. 

- Các nhà máy áp dụng các biện pháp với sự giám sát và đánh giá thực hiện của 

các chuyên gia (Ví dụ: chuyên gia về tuân thủ từ nhãn hàng, chuyên gia độc lập thuê 

ngoài, v.v…). 

- Thường xuyên nâng cao nhận thức của người lao động về các biện pháp đảm 

bảo an toàn và giữ sức khỏe mùa dịch cho bản thân và gia đình họ. 

- Chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời F0, F1 với số giường/phòng vệ sinh cá nhân 

và các phương tiện cá nhân cho tối đa số người hoặc % người lao động đang tham gia 

sản xuất. Lưu ý: 

+ Trong khi chờ đưa đi khu cách ly tập trung, tuyệt đối không giữ người nhiễm 

trong nhà máy quá 24 giờ để hạn chế nguy cơ lây chéo bùng phát gây tâm lý hoảng sợ, 

mất an toàn cho những người lao động còn lại. 

+ Quy mô của khu vực cách ly tạm thời cần được thảo luận và bàn bạc cụ thể 

giữa các chuyên gia về sản xuất an toàn và y tế, cân nhắc đến năng lực cách ly tạm 

thời của từng nhà máy hoặc quy mô lao động của nhà máy đó. 

4.4. Về thành lập Trạm Y tế lưu động trong cụm công nghiệp: thực hiện theo 

hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2195/SYT-NVY ngày 12/9/2021 và Công văn 

số 2196/SYT-NVY ngày 12/9/2021, cụ thể như sau: 

Thành lập Trạm Y tế lưu động trong cụm công nghiệp: Yêu cầu mỗi cụm công 

nghiệp phải bố trí tối thiểu 01 (một) Trạm Y tế. Thời gian hoàn thành: trước ngày 

15/10/2021. 

Về phạm vi chuyên môn thực hiện theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 

21/8/2021 của Bộ Y tế, về cơ chế tài chính thực hiện theo hình thức xã hội hóa. 

Cụ thể: 

- Nhân sự: Trưng dụng tối đa nguồn lực nhân viên y tế và nhân sự hỗ trợ khác 

đang hợp đồng lao động với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Cơ sở vật chất: trưng dụng cơ sở vật chất tại vị trí thuận lợi để thực hiện công 

tác cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho công nhan, người lao động và người dân. 

- Thuốc, trang thiết bị: huy động theo hình thức xã hội hóa. 
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- Mỗi Trạm Y tế lưu động trong cụm công nghiệp phải có ít nhất 01 (một) xe ô tô 

thực hiện công tác vận chuyển bệnh nhân đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Trạm Y tế lưu động trong cụm công nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của 

Trạm Y tế địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt 

các Kế hoạch, phương án của UBND tỉnh ban hành về khôi phục sản xuất và hỗ 

trợ các doanh nghiệp hoạt động trở lại; xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 mũi 2 cho người lao động ngay khi được phân bổ vắc xin. 

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định và phê duyệt Phương án tổ 

chức sản xuất trong tình hình mới của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các cụm 

công nghiệp. 

- Tham mưu Sở phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế kiểm tra, 

hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trong các cụm 

công nghiệp; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, UBND 

các huyện, thị, thành phố trong việc hướng dẫn các tiêu chuẩn về “nhà trọ xanh”, mô 

hình nhà trọ mới, phương án cải tạo nhà trọ hiện hữu thành các khu nhà trọ kiểu mới 

để áp dụng triển khai trong tình hình mới; hướng dẫn việc đưa, đón và sắp xếp nhà trọ 

ổn định cuộc sống của công nhân trở lại làm việc. 

- Thành lập nhóm Zalo để nắm tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện và tình hình thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Chủ đầu 

tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp để tham mưu Lãnh 

đạo Sở kịp thời giải quyết. 

2. Thanh tra Sở 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra 

đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

- Phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp tổ chức thanh, kiểm tra đột xuất tình hình 

triển khai của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. 

3. Văn phòng Sở 

Tham mưu Lãnh đạo Sở dự trù, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. 

4. Chủ đầu tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp 

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn theo quy định và nội dung hướng dẫn, yêu 

cầu của Kế hoạch này để nghiêm túc triển khai thực hiện.  

- Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp xây dựng Phương án sản xuất trong 

tình hình mới gửi về Sở Công Thương thẩm định phê duyệt. 

- Chủ đầu tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có 

trách nhiệm báo cáo, cập nhật nhanh tình hình dịch bệnh của đơn vị, đề xuất, kiến nghị 

khó khăn (nếu có). Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan 

dịch bệnh. 



7 

 

Trên đây là Kế hoạch khôi phục lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong 

cụm công nghiệp của Sở Công Thương; Đề nghị các phòng chuyên môn của Sở, chủ 

đầu tư cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát  bệnh 

 tật (CDC) tỉnh (để phối hợp); 

- Trung tâm Y tế các huyện,  

  thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Chủ đầu tư các CCN; 

- Doanh nghiệp trong CCN;  

- BGĐ Sở; 

- Thanh tra; Văn phòng Sở;                            

- Lưu: VT, QLCN, QC, “pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thanh Hà 
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