
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
 

Số:           /KCN-VP 
 

V/v triển khai phần mềm quản lý   

biến động của ngƣời ra, vào vùng dịch 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

    Hải Dương, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

 

 

 Thực hiện công văn số 3526/UBND-VP ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 

Hải Dƣơng về việc triển khai phần mềm quản lý biến động của ngƣời ra, vào 

vùng dịch, Trƣởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các phòng, đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện số nội dung sau:   

Quán triệt triển khai đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động làm việc tại đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc việc kê khai thông tin 

di chuyển nội địa tại website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. 

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

thực hiện tốt nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Ban;  

- Website Ban (để đăng tin); 

- Lƣu: VT, VP (Huyền). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

  
 
 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 

 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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