
     UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:               /BQL-ĐTDNLĐ          Bình Phước, ngày        tháng  9  năm 2021 

 

   

     

Kính gửi:   

- Nhà đầu tư hạ tầng các KCN: Chơn Thành I, 

II, Minh Hưng III, Minh Hưng – Hàn Quốc, 

Becamex – Bình Phước; 

- Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn 

huyện Chơn Thành. 

   

Thực hiện Công văn số 3011/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Chơn Thành và Bù Đăng. 

 Để từng bước khống chế dịch bệnh, chặn đứng các nguồn lây nhiễm, 

nhanh chóng khôi phục sản xuất, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các nhà đầu 

tư hạ tầng, doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn huyện Chơn Thành thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội trên địa bàn huyện theo Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian áp dụng: 15 

ngày, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 08/9/2021. 

2. Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tổ chức lưu trú cho người lao động 

theo các biện pháp tại Công văn 2353/UBND-KT ngày 14/7/2021 của UBND 

tỉnh và Công văn số 1256/BQL-ĐTDNLĐ ngày 04/9/2021 của Ban Quản lý Khu 

kinh tế về việc kiểm soát chặt chẽ người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”. 

3. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp theo 

đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2734/UBND-KGVX ngày 

15/8/2021; Công văn số 1153/BQL-ĐTDNLĐ ngày 16/8/2021 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế.  

4. Chủ đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc thực hiện của 

các doanh nghiệp trong KCN thuộc quyền quản lý.  

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai, hướng dẫn người lao động thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./.  

              TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:  
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ; 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;  

- TTCH phòng, chống dịch Covdi-19 tỉnh; 

- Như trên;  

- UBND huyện Chơn Thành; 

- BCĐ PCD Ban Quản lý KKT;                                           Nguyễn Minh Chiến  

- Lưu: VT.           

V/v áp dụng biện pháp cách ly toàn 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên 

địa bàn huyện Chơn Thành. 

 

 
KHẨN 
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