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KInh giri: UBND Tinh Ltng San 

Truóc tInh hInh din bin phrc ttp cüa djch bnh do chüng v19--g 

ra, d darn bâo an toàn cho con nguo'i và dam bão các hot dng ti Dim tp kt kim 

tra hang hóa Cra khu Quc t Htru Nghj, phông tránh nguy co virus phát tan và lay 

lan, thirc hin chi dto ti'i UBND Tinh Ltng San, trong tho'i gian qua, Cong ty TNHH 

Xuân Cirang dã tang cuO'ng thirc hin các bin pháp thu sau: 

1. T chü'c cong tác tuyên truyn bin pháp phOng tránh virus nhu: Phát to' rcii tuyên 

truyn thông tin v& các.h phOng tránh virus và các bin pháp dam bão an toàn cho con 

nguO'i dn tt cã láî xe, chü hang ra, vào hot dng ti Dim t.p kt; T chüc tuyên 

truyn trên ba phát thanh bang câ Ting Trung và Ting Vit. Dt các bin báo tuyên 

truyn v du hiu và bin pháp phOng tránh virus quanh Bn... 

2. B trI can b y t do kim tra than nhit cho tht ca chü hang, nguO'i lao dng Cong ty 

và con nguO'i ra, vào Dim tp kt và Bn xe khách Cira khu Hru Nghj. 

3. B trI nuóc ràa tay khô sat khun, xà phOng rü'a tay diet khun ti mOt  s vj trI 

quanh bäi phic vii lái xe, chü hang, cong nhân. Thuo'ng xuyên tuyên truyn và nhc 

nhä mçi nguO'i nâng cao thü'c tçr bào v src khóe bàn than. 

4. Ngoài ra, Cong ty cQng dä cp phát dy dü khu trang, gang tay cho nguO'i lao dng 

và yêu cu 100% nguo'i lao dông lam vic ti Dim tp kt kim tra hang hóa Cira 

khu Htru Nghj phài deo khu trang khi lam vic, tha tay sat khun It nht 1 ting/l.n. 

D kim soát, nâng cao hiu qua phông chng dch bnh han nCa, COng ty TN}I}I 

Xuân Cuang klnh d ngh UBNID tinh s&m chi dto SO' y t Tinh Ltng San, Kim dch 

y t Cra khu phM hqp vói 1rc 1uçng Hâi quan, Biên phOng Cü khu thrc hin kim 

tra, do than nhiêt cüa tht cã lái xe, chü hang và nh&ng nguO'i lien quan vn chuyên 

hang hóa, phiic vi b6c xp hang hóa, dim don hành khách ra, vào khu virc Dim tp 

kt Cira khAu Quc th Hcmu Nghj do Cong ty Xuân Cuang quàn 1 theo ni dung tai 



van ban s 212/UBND-KTTH ngày 11/03/2020 cüa UBND Tinh; h trç Cong ty 

chüng tôi v các trang thi& bj vt tu y t d phông tránh djch bnh nhu: May do than 

nhit, cn rCra tay sat khun, khu trang y t, khu trang vài kháng khun. .dng thai 

cir ngthi h trçi, huó'ng dn Cong ty chüng tôi kin thirc chuyên môn, du hiu nhân 

bi& và các bin pháp phông tránh djch bnh hiu qua. 

Cong ty chiing tôi rt mong nhn du'gc sir quan tam, h trg nhanh chóng tü 

UBND Tinh, Sâ Y t vâ các Ca quan ban ngành khu vc Cira khu trong cong tác 

phông chéng djch bnh. 

Xin trân trQng cam an! 

Noi nhçmn: 
- Nhu trên; 
- Urn TC-HC. 
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