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S6: ../O1(  /KCNDN-LD Dng Nal, ngày  -11  tháng 21  nãm 2022 
V/v h6 trçr nguri lao dng ô 1i an 

têt ti Bong Nai. 

KInh gui: Các Doanh nghip trong các Khu cong nghip Dng Nai. 

T1c hin K hoch s6 16582/KH-UBND ngây 31/12/2021 cüa UBND 
tinh Bong Nai ye vic dam bâo tr.t tr, an toàn giao thông Va phic vi vn 
chuyen hanh khach di li trong d!p  tet Nguyen dan Nham Dan nam 2022 gan voi 
cong tác phông, chong djch Covid-19 trén dja bàn tinh Ding Nai, Ban Quãn 1$' 
các KCN Bong Nai dê nghj các doanh nghip quan tam và trién khai thi8rc hin 
các chInh sách ho trq ngu?i lao dng don tét nhu sau: 

1. Nhäm dam bâo cho nguYi lao dOng  duqc vui xuân, dOn Têt cô truyén cüa 
dan tc trong không khI vui thai, dam am vâ sum h9p cüng gia dInh, Ban Quãn 
l các KCN Bong Nai d nghj các doanh nghip can ci.r vào khâ näng, diu kin 
sãnxut kinh doanh hin ti dé xern xét nâng cao thu nhap, có chInhsách 
thuang Tet va cac che d9 phuc igi xa hi doi vai ngucn lao d9ng lam viçc tal 
doanh nghip và cong khai cho nguOi lao dOng  biêt truórc khi thirc hin. 

2. Dng th?ñ, the doanh nghip can chü dung barn sat, nm bAt tarn tu, nguyen 
vpng va tong hgp sO lugng nguôi lao dung có thu câu ye quê dóntêt ho.c tiêp tiic 
a li va don tet ti Bong Nai, de tu do co cac ke hoch, chuong trmh ho trci C%1 the 
cho nguOi lao dng trong dip  têt Nguyen dan Nhâm Dan näm 2022 nhu: 

- H trçY cung cp thông tin cUa ngu?ñ lao dng ye qué don têt và lien h 
den các bn Xe, các diem ban ye, cac doanh nghip van  tâi (theo thông tin dugc 
cung cap và dang tâi trên trang thông tin dien tu cüa Sâ Giao thông van  tãi tinh 
Dng Nai - www.sgtvt.dongnai.gov.vn) dé mua ye hoc k két hqp dng van 
chuyn dam bão di xe dugc an toàn và chap hành thrc hin các quy djnh phOng, 
chng djch Covid-19 khi tham gia giao thông; dông theyi, xem xét ho trçi ye cho 
ngithi lao dng cO hoàn cãnh khó khAn ye quê don têt. 

- Ben earth  do, xem xét pMi hcp vâi Cong doàn co s& to chüc các hoat 
dOng h trg v vat  cht và tinh th.n cho ngi.thi lao dng không ye qué ma & lai 
don tt ti Dng Nai duqc vui xuân, don Tt Nguyen dan Nhâm Dan nAm 2022 
an toàn, trç)n vçn. 

Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai thông báo, các doanh nghip bit, th%rc hin&Q 

Noinhn: 
- Nhu trên; 

UBND tinh (báo cáo); 
- Sâ Lao dng- TBXH (phoi hçip); 
- Website BQL; 
- Phó Trithng ban (phôi hqp chi dao); 
- Luu VT, QLLD. 
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