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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng đưa đón công nhân tại xã Hưng Phú, 

 Long Hưng, Mỹ Tú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa thuộc huyện Mỹ Tú, 

 tỉnh Sóc Trăng 

 

 Theo thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, trong ngày 23/9 và 

24/9/2021, qua công tác tầm soát phát hiện một số ca dương tính với Sars-Cov-2 

trong cộng đồng tại một số địa bàn thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.  

 Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp An 

Nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các doanh 

nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp: 

 1. Tạm dừng việc tổ chức đưa đón, tiếp nhận công nhân tại các xã Hưng 

Phú, Long Hưng, Mỹ Tú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa thuộc huyện Mỹ Tú đến 

khu công nghiệp An nghiệp làm việc cho đến khi có thông báo mới. 

 2. Công nhân, người lao động tại các địa bàn xã Hưng Phú, Long Hưng, 

Mỹ Tú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa thuộc huyện Mỹ Tú tạm thời chưa giải 

quyết cho sử dụng phương tiện giao thông cá nhân (xe 2 bánh) để đến khu công 

nghiệp An Nghiệp làm việc cho đến khi có thông báo mới. 

 3. Công nhân thuộc các địa bàn trên đang có mặt làm việc tại khu công 

nghiệp An Nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm, sàng lọc 

ngay; bố trí chỗ nơi nghỉ ngơi tại nhà máy, xí nghiệp với sự đồng ý của công 

nhân. 

  Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại địa chỉ https://kcn.soctrang.gov.vn vào 

chuyên mục “Thông báo – Hướng dẫn”. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế, CDC tỉnh;  

- UBND các huyện Mỹ Tú, Châu Thành; 

- UBND thành phố Sóc Trăng; 

- UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; 

- UBND các xã Hưng Phú, Long Hưng, Mỹ Tú; 

- Tiểu Ban PCD Covid-19 KCN An Nghiệp; 

- Các doanh nghiệp KCN; 

- Cổng TTĐT BQL các KCN; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, VT. 
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