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Vinh Pure, ngOv 06  thang 5 nam 201 

, 16C) 	 BAO CAO 
i.V"% A '1'  cac doanh nghiep trong KCN co cong nhan lam AO; di tham quan, 

du Itch; di ra ngoai tinh trong dip nghi le 30/4 va 01/5/2021. 

Thoc hien ST kien chi dao cua Chti tich UBND tinh — Tnrarng ban Chi dao 

tai van ban so 3015/UBND-VX1 ngdy 01/5/2021 V/v tang cuong cac bien phap 
phong, ch6ng dich benh COVID - 19 theo chi dao ciia Thu MOTT Chinh phu tai 
Th8ng bao ket luan s6 89/TB-VPCP, Ban Quail 1ST cac Khu cong nghiep da ban 
hanh van ban s6 621/BQLKCN-MT ngay 02/5/2021, trong do yeu cau cac doanh 
nghiep trong KCN bao cao ve di lam; di tham quan, du lich; di ra ngoai tinh trong 
dip nghi le 30/4 va 01/5/2021. 

Theo bao cao cua doanh nghiep trong KCN den 121' ngay 06/5/2021, Ban 
Quan 1ST cac KCN bao cao ram sau: 

1. Doanh nghiep co cong nhan lam viec trong dip nghi 1e 30/4 va 
01/5/2021: 

- S6 doanh nghiep có cong nhan di lam: 33 doanh nghiep; 

- S6 cong nhan, nguoi lao clOng di lam: 13.339 nguoi. 

Den nay, cac doanh nghiep trong KCN da co.  ban boat d6ng on dinh sau kST 
nghi le 30/4 va 01/5/2021. 

2. Nguiri di tham quan, du lich; di ra ngoai tinh trong dip nghi le 30/4 
Ira 01/5/2021: 

T6ng s6 nguoi di tham quan, du lich; di ra ngoai tinh trong dip nghi le 30/4 
va 01/5/2021 la: 1.022 nguoi. 

(So lieu tirng eau KCN theo Phu bieu dinh kern). 

D6i veyi nguoi lao d6ng cc') nguy co lay nhiLi, nhang truang hop di khoi 
dia phuung trong dot nghi le 30/4 va 01/5/2021, di tham quan, du lich, Ban Quan 
1ST cac KCN da co van ban yeu c'au thoc hien ke khai va khai bao y te, xet nghiem 
SARS-CoV-2 theo Chi thi s6 06/CT-UBND ngay 01/5/2021 cua UBND tinh ve 
viec quyet liet thoc hien dot cao diem phong, ch6ng dich Covid-19; Van ban so 
3022/UBND-CN3 ngay 02/5/2021 dm, UBND tinh ve cong tac phong ch6ng dich 
benh Covid-19. Ban Quan 1ST the KCN dang don d6c cac doanh nghiep thoc hien, 
bao cao de tong hop s6 lieu bao cao UBND tinh theo Van ban s6 3074/UBND- 
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CN3 ngdy 05/5/2021 cua UBND tinh ve cong tac phong, ch&ig dich Nnh 
19 tai cac doanh nghi0. 

Ban Qucin 11.  Coe KCN trcin trpng Liao ccro.l. 

Nol 
- Nhtr tren; 
- UBND tinh (B/c); 
- Chit tich UBND tinh (B/c); 
- PCT UBND tinh Vii Chi Giang (B/c); 
- SO.  Y to (Ph; hop); 
- Cong an tinh; 
- UBND cac huyen, thanh phii; 
- Lanh dao Ban; 
- Cac phong, dun vi tnrc th0c Ban; 
- Lint: VT, MT. 

Nguyen Xuan Phuong 



Đi làm Nghỉ

TỔNG SỐ 301           33             268           13.339      270              167              855                   

1 KCN Bình Xuyên 114           3               111           588           131              102              392                   

2 KCN Bá Thiện II 45             6               39             3.194        64                33                202                   

3 KCN Bình Xuyên II 31             5               26             1.421        19 19

4 KCN Bá Thiện 15             3               12             3.733        13 51

5 KCN Khai Quang 82             13             69             3.726        51 78

6 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc 13             2               11             27             24 77

7 KCN Tam Dương II (Khu A) 1               1               650           36
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN
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