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S&43'L3  /KCNDN-DN 
V/v t chi'rc chxa dOn cong nhan, 

chuyên gia t?i các tinh, thành phO 
trrc thuc Trung ixcng 

DngNai, ngàyOthang,fnam 2021 

KInh giri: Các Doanh nghip trong các khu cong nghip tren dja bàn tinh 

Ngày 08/10/2021, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn s6 
12345/UBND-KTN ye vic tao dieu kin thun lçi cho ngixi lao dng di chuyn 
gia tinh Dông Nai vâi các tinh, thành phô trrc thuc Trung uang trong bôi cãnh 
phông, chông dch Covid-19. 

Thrc hin theo chi do cüa UBND tinh Dng Nai tai  ni dung vn bàn nêu 
trên và de giái quyêt nhanh chóng ho so cüa doanh nghip, Ban Quãn 1 các khu 
cong nghip Dông Nai dê nghj các doanh nghip khi có nhu câu to chirc dtxa don 
cong nhân, chuyên gia tai  các tjnh, thành phô tr1rc thuc Trung rong, xây dirng 
phwmg an 4n chuyên và dàng k phixong tin, 1 trInh, thii gian hoat dng, gfri 
hso' trirc tip ye Sâ Giao thông Vn tãi tinh Dông Nai dé duçic thâm djnh cap 
Giây nhn din phu'ang tin có ma QR. 

Khi dua don ngithi lao dng, doanh nghip phái th%rc hin dung quy djnh ye 
phOng chOng djch Covid-19 theo hx6ng dan cüa B Y tê, B Giao thông vn tãi, 
UBND tinh Dông Nai và các dja phuang khác có lien quan. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghiêp thông báo dn các doanh nghip dê bi&, 
thuc hiên. 

(DInh kern van ban sO 12345/UBND-KTN ngày 08/10/2021 cza UBND 

Iran trong./. 

tin/i) 

Noinhân: 
- Nh.r trén; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- S& Giao thông Vn tái (phôi hqp); 
- Phó Trixông ban (phôi hçxp chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Lixu: VT, QLDN (L). 
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S&A45/UBND-KTN 
V/v to diêu kin thun lcri cho ngithi 

lao dng di chuyn gita tinh D6ng Nai 
vôi các tinh, thành pho trirc thuc 
Trung trang trong b6i cành phong, 

chông djch Covid-19 

KInh gri: 

DngNai, ngày 3 tháng 10 nám 2021 

BANQUANLY CAC KCN SONG NAt 
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VAN  
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- Giám dôc các Sâ: Giao thông vn tái, Lao dng - 
Thtiung birth vâ Xâ hi, Y tê; 
- Giám doe Cong an tinh; 
- TnxOng ban Ban Quãn 1 các Khu cong nghip; 
- Chü tjch UBND các huyn, thành phô Biên Hôa, 
thành pht Long Khánh. 

Thc hin Chithj s 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 nám 2021 cüa Thu 
twrng ChInh phü ye vic phic hôi san xuât t.i các khu vrc san xuât cong 
nghip trong bôi cành phông, chng djch bnh COVID-19. 

Thrc hin phi.wng an T chfrc cho ng'ithi lao dng di chuyn gitta tinh 
Dông Nai v&i các tinh, thãnh ph trirc thuc Trung ixang trong bi cãnh phông, 
chông dich  bênh Covid-19 tai  VAn bàn s 12262/UBND-KTN ngày 06 thàng 10 
nãm 2021 cüa Chü tch UBND tinh ye vic phôi hçip ho trçl, t.o diêu kin cong 
tác vn chuyên ngui lao dng tai  các tinh, thành phô trirc thuc Trung uang ye 
tinh Dông Nai lam vic. 

Sau khi xem xét Ta trInh s 76/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 10 nAm 2021 
cüa S& Giao thông vn tâi ye vic to diu kin thun igi cho nguai lao dng di 
chuyên gitta tinh Dông Nai vth v&i các tinh, thành phô trrc thuic Trung xong 
trong bôi cãnh phông, ehng djch Covid-19, Chü tch Uy ban nhân dan tinh có 

kiên nhtr sau: 

1. Giao So Lao ding - Thucrng birth và Xã hi, Ban Quân l các Khu cong 
nghip cAn cir chirc nAng, nhim vi dizçcc giao thilC hin trin khai, hithng dan 

den các doanh nghip trên dja bàn tinh theo phm vi quãn lrcO 
nhu câu to chi:rc 

dira don cong. nhãn, chuyên gia tai  các tinh, thành phO tritc thuc Trung ixclng, 
xây dirng phiicmg an 4n chuyên vâ dAng k phuung tin, l trInh, th&i gian 
hot dng, tong hçip gCri SO Giaq tiông vn tãi cap Giây nhn din phxcing tin 
có ma QR và phôi hcrp quân l. 

2. Giao SO Giao thông vn tai chü trI, phi hcrp cüng các dcn vi lien quan: 

a) Kim Ira, thm djnh phiiong an vn chuyn cüa các doanh nghip dam 
báo phu hqp vOi Phumg an tO chirc cho ngu&i lao dng di chuyn gitta tinh Dông 
Nai vOi các tinh, thành ph trrc thuc Trung uang trong bôi cãnh phOng, chOng 

Da chi: s6 2, du&ng Nguyn Vn Trj, phxmg Thanh Blnh, thành ph6 Biên Hóa. 
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djch bnh Covid- 19 kern theo Van ban sc I 2262/UBND-KTN ngày 06 tháng 10 
nam 202.1 c'Cia Chü tjc.h UBND tinh. Nu không phü hcip thI phán hôi doanh 
nghip, nu phü hcip thI c.p Giy nhn din phwmg tin có ma QR và trã kêt qua 

cho doanh nghip. 

b) Chi d?o,  htrâng dn các don vj thain gia vn chuyên chap hành nghiêrn các 
yêu cu. quy djnh phông, chng djch Covid-19 theo hithng dn ca BO Y tê, B 
Giao thông 4n tâi, UBND tinh Dông Nai vâ các dja phtrong khác có lien quan. 

3. Giao Cong an tinh, UBND các huyn, thành ph Biên Hôa, thành ph 
Long Khánh can cir chirc näng nhirn vii thrçic giao chü trI, phôi hqp cüng các 
dan vj có lien quan chi do các chôt kiCm soát phông, chông djch thrc hin 
kiêm soát phuang tin thra don cong nhân, chuyên gia theo Ph.rang an to chüc 
cho ng.r&i lao dng di chuyn gifla tinh Dông Nai vói các tinh, thành ph trrc 
thuc Trung uong trong bôi cânh phOng, chông djch bnh Covid-19 kern theo 
Van bàn so 12262/UBND-KTN ngày 06 tháng 10 nàm 2021 cüa Chü tjch 
UBND tinh. 

Trong qua trInh thirc hin nu cO phát sinh, vuàng m.c, kjp thai báo cáo d 
xut UBND tinh xir l theo quy djnh./. 

Noinhân: 
-Nhtrtrên; 
- B Giao thông 4n tái (B/c); 
- Tinh ôy (B/c); 
- Ban chi dio phông, chng Covid -19 cüa tinh ('B/c,); 
- Chü tich  va cc Phó Chà tjch UBND tinh; 
- Các Sâ: GIao thông vn tãi, Y t, COng Thircing, 
Lao dng — Thrcmg binh và Xã hi, Nông nghip 
và Phát trin nông thon, Thông tin và Truyn thông; 
- B Chi huy Quân sr tinh; 
- Cong an tinh; 
- Ban Quán 1 các Khu cOng nghip; 
- UBND các huyn, thânh phO; 
- Chánh, Phó Chánh VAn phàng (KTN); 
- Luu: VT, KGVX, KTN, Tan. 
<F:2O21\Covid\GT HCM vã các tjnh\> 
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