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S6:o D?tJ-/SKHDTDKKD
V/v triên khai thrc hiên van ban s6
2073/SKHDT-DKKD ye viêc báo
cáo vic thánh Ip, hot dng To An
toàn Covid

BInh Dwo7lg; ngày 05 thángZam 2021

KInh gui: Uy ban than dan các huyn, thj xA, thành ph6
Ngày 09/7/202 1, S& K hoach và Du tu có van ban s6 2073/SKHDTDKKD ye vic triên khai va báo cáo vic thành
hot dng T An toãn Covid
trong doanh nghip ngoài khu, ciim cong nghip.
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De dam bao cong tac trien khai, bao cao, Sa KeA hoach va Dau tu de ngh
Uy ban than dan các huyn, thj xa, thành phô:
A

1. Sudng danh sách doanh nghip1 do So K hoach và Du tix cung cp
dé huOng dan, don doe doanh nghip báo cáo và có trách thim bão mt thông tin
doanh nghip trong danh sách duçc cung cap tie phông, chong djch.
2. Cu than sir lam du m& Cong tác báo cao. Nhãn sir du mi chju trách
nhim báo cáo dung ni dung và thOi hn quy djnh; chü dng phôi hp vOi SO Kê
hoach va Dâu tu tie thuc hiên báo cáo.
3. Lien h SO K hoach va Du tu qua ông Nguyn Quc Binh (din thoai
hoAc Zalo so 0392.576.847) tie trao dôi, phôi hcip nêu Co khó khan, viiOng mac
trong qua trInh thirc hin.
D vic trin khai thirc hin Chi th s 12/CT-UBND dat kt qua t6t, SO K
hoach va Dâ,tu tie ngh Qu Uy ban chü dng phôi hçip th1tc hin các ni dung
nêu trên./.
No'! nhân:
- Nhu trén;
- UBND tinh (báo cáo);
- BCD phông cMng djch bnh Covid- 19 tinh (báo cáo
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Danh sách doanh nghip së ducic Sà K hoach va Du tix cung cap cho nhân sr dAu m6i cUa Uy ban nhân dan
huyn, thj xA, thãnh phô.

