
                
UBND TỈNH KON TUM 

     BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

     Số:          /BQLKKT- QLĐT 
V/v thực hiện Công văn số 289/UBND-

KGVX ngày 04/02/2020 của UBND 

tỉnh  KonTum 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

         Kon Tum, ngày     tháng     năm  

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y; Khu Công nghiệp Hoà Bình; Cụm công 

nghiệp Đăk La. 

 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 

289/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-

LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Để thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh 

tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Khu Công nghiệp Hoà Bình; Cụm công nghiệp Đăk La 

một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động 

là người nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết 

quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các 

vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại, 

doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về 

Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực 

hiện các biện  pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế; đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh 

Việt Nam. 

2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tạm dừng việc cấp giấy phép lao động mới 

cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố 

dịch bệnh nCoV. 

3. Các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan 

tới việc phòng, chống dịch bệnh nCoV, kịp thời báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh theo địa chỉ: Khu I, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum, hoặc số 145, đường U Rê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, 

đồng thời gửi Email qua hộp thư: an84kkt@gmail.com;bachdang0505@gmail.com. 

mailto:an84kkt@gmail.com
mailto:bachdang0505@gmail.com


Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đề nghị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; QLĐT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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