
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

BAN QUẢN LÝ  

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Số:        /KCN-XDMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân PCCC” 04-10  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

 - Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; 

- Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp  

trong các KCN trên địa bàn tỉnh; 

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. 

 

Thực hiện văn bản số 3527/BCĐ ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Hải Dương về việc 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04-10, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp (Ban) yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban, 

lãnh đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh 

nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Văn bản số 3527/BCĐ 

ngày 24/9/2021 Ban Chỉ đạo PCCC &CNCH tỉnh (có phô tô đính kèm Công 

văn). 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc Ban; Lãnh đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp quan tâm và 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (Để Ph/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Website Ban;  

- Lưu: VT, XDMT (Tuấn). 

KT.TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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