
UBND TINH BIN}{ DUCiNG CQNG HOA XA HQI CH(J NGHIA VIETNAM 
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S  :c,Ot  SKIThT-KGVX 
V/v trin khai Chi thj s 12/CT-UBND 
ngãy 05/7/202 1 cUa UBND tinh dn doanh 
nghip ngoài khu, ci,im cong nghip 

BInh Dwmg, ngày  £9  tháng 7 nám 2021 

Kmnh gi.'ri: So' Thông tin và Truyn thông tinh BInh Dumg 

Thrc hin Chi thj s6 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 cUa Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh BInh Ducmg ye vic nâng cao hiu qua hoat dng cüa To phOng chng Covid 
trong san xut, kinh doanh (T6 An toàn Covid) trong cong tác giám sat djch tai  doanh 
nghip; 

Ngày 09 thang 7 näm 2021, So' K hoach và Du tu dA ban hành van bàn s6 
2072/SKHDT-DKKD và so 2073/SKHDT-DKKD gri dn UBND các huyn, thj xà, 
thành ph6 va cac doanh nghip ngoãi khu, ciim cong nghip trên dja bàn tinh BInh 
Ducing d nghj thành 1p T An toàn Covid va th%rc hin báo cáo djnh k' hang ngày 
truâc 15 gir dê kjp thi báo cáo Ban chi dao  phông, chông djch Covid — 19. 

Nhäm kjp thi truyn tãi thông tin trén dn cac doanh nghip ngoài khu, ciim 
cong nghip trên dja bàn tinh BInh Ducng mt each nhanh chong và hiu qua, So' K 
hoch va Dâu tu trân trQng d nghj So' Thông tin và Tmyn thông tinh Binh Ducmg h 
trçi truyn thông qua tin nhn SMS và qua Zalo dn các doanh nghip vài nOi  dung: 
"Chung tay dy lüi djch bnh Covid — 19, So' K hoch va Du tu tinh BInh Dumg dê 
nghj qu Doanh nghip thành 1p ngay T6 An toàn Covid -19 và báo cáo kêt qua hoat 
dng hang ngày cüa T trtxâc 15 gi tai  dja chi https://bitly.com.vn/...." 

(DInh kern danh sách doanh nghip) 
Do tInh cMt cp bach cüa cOng vic, rAt mong So' Thông tin và Truyn thông h 

trçi truyn thông trong tho'i gian nhanh nhAt. 
Trân trcng! 

Noi nhân: 
-Nhtrtrén; GIAMBOC 
- UBND tinh (b/c); 
- BCD phOng chOng djch bnh Covid- 19 tinh (b/c); 
- S Cong thuang; 
- Lien doàn Lao dOng; 
-BanGiámdOc; 
- PhOng DKKD; 
- Website S&; 
- Luu: VT, KG-VX, Ha./. i Xuân Dt 

I  https://bitly.com.vn/9bczsi:  áp dung d6i vài DN trên dja bàn TP. Thu D&u Mt 
https://bitly.com.vnlfbypnr:  áp ding dói vâi DN trên dja bàn TP. Thun An. 
https://bitly.com.vn/pavmtq:  áp di,rng di vói DN tràn dja bàn TP. Di An 
https://bitly.com.vn/rxupri:  áp ding dM vOi DN trên da bàn TX. Tan Uyën 
https://bitly.com.vn/f3cldp:  áp ding d6i vói DN trên dja bàn TX. BénCát 
https://bitly.com.vn/cqlzxu:  áp ding dól vol DN trên dja bàn huyen Bäc TAn UyAn 
https:/Ibitly.com.vnlvd9dOd: áp d,ng d81 vOl DN trAn dja bàn huyn Bàu Bang 
https://bitly.com.vnlqstiql:  áp dvng  dM vOl DN trAn dja bàn huyn PhO Giáo 
https://bitly.com.vn/nu8kxg:  áp ding di vol DN trAn dja bàn huyn Du Tlng 
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