
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-LĐVL 
V/v hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ 

sở sở sản xuất, kinh doanh hiện các nội 

dung liên quan đến đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 

Khánh Hòa, ngày     tháng 9 năm 2021 

                   

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 8378/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Thông báo số 152-TB/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy 

Khánh Hòa và Hướng dẫn số 8693/HD-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn tạm thời 

thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-

19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh (CSSXKD) triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, 

CSSXKD theo Hướng dẫn số 8693/HD-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19, Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, Công văn số 5522/BYT-MT 

ngày 12/7/2021 và Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị các doanh nghiệp, CSSXKD kịp 

thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đến các sở, ban, 

ngành theo phạm vi, lĩnh vực phụ trách cụ thể như sau: 

+ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: doanh nghiệp, CSSXKD tại các 

Khu công nghiệp, Khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý. 

+ Sở Công thương: doanh nghiệp, CSSXKD tại các Cụm công nghiệp. 

+ Sở Xây dựng: các doanh nghiệp xây dựng và chủ đầu tư các công trình, 

dự án trên địa bàn tỉnh. 

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: doanh nghiệp, CSSXKD ngoài 

các KCN, KKT và Cụm công nghiệp. 

+ Sở Y tế: tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về chuyên môn y tế 

trong phòng, chống COVID-19 của các doanh nghiệp, CSSXKD. 

+ Sở Giao thông vận tải: tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung liên 

quan đến việc đưa đón người lao động, vận chuyển hàng hóa cho các doanh 

nghiệp, CSSXKD. 
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+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ 

các nội dung liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản cho các doanh 

nghiệp, CSSXKD. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, 

CSSXKD bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

3. Thông tin đầu mối tiếp nhận thông tin để hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện 

các nội dung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các doanh 

nghiệp, CSSXKD trên địa bàn tỉnh như sau: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, CSSXKD 

triển khai, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành (p/h); 
- UBND các huyện, TX, TP (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPS (đăng Website sở); 
- Lưu: VT, LĐVL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Văn Đình Tri 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Số ĐT 

1 Nguyễn Sanh Đương Sở Công thương Phó Giám đốc 0935937087 

2 Hứa Văn Nam Sở Lao động – 

TB&XH 

Phó trưởng phòng 

Lao động – Việc làm 

0397366227 

3 Trần Huy Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Phó Chánh Văn 

phòng 

0944984531 

4 Nguyễn Xuân Thu Sở Giao thông 

vận tải 

Phó trưởng phòng 

QLVT, PT&NL 

0985200224 

5 Nguyễn Minh Thịnh Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

PGĐ Trung tâm 

XTĐT và HTDN 

0982 552152 

6 Lê Hồng Quân Sở Y tế Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y Dược 

0983397172 

7 Phùng Phan Phương 

Thảo 

Ban Quản lý 

KKT Vân Phong 

Trưởng Phòng Quản 

lý DN 

0782532858 

8 Nguyễn Thành Tân Sở Xây dựng Thanh tra viên 09052582020 
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