
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SKHĐT-DNKTHT 

V/v lập danh sách chuyên gia, cán bộ 

quản lý và người lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp phục vụ phòng chống 

dịch Covid-19 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 5 năm 2021 

 

                 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
    

Thực hiện Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều 

kiện mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện 

như sau: 

- Tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021, UBND tỉnh yêu 

cầu chủ các các doanh nghiệp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn (bộ phận nhân 

sự) của doanh nghiệp lập danh sách các chuyên gia, người quản lý, người lao 

động (theo mẫu biểu sao gửi kèm Văn bản này) và báo cáo về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trong ngày 28/5/2021. 

- Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên 

cứu các nội dung cụ thể của Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 để 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

* Lưu ý: Văn bản này Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ gửi qua email của 

doanh nghiệp, đề nghị khi nhận được chuyển ngay đến người có trách nhiệm 

giải quyết. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Đăng tải Công TTĐT Sở KHĐT; 

- Các phòng chuyên môn và Trung tâm (t/h);  

- Lưu: VT. 

  (     - .....b)     

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Thắng 
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