
     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 khu công nghiệp; 

- Các doanh nghiệp trong KCN, KKT  

cửa khẩu Hoa Lư. 

  

 

Thực hiện Công văn số 3028/UBND-KT ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế cửa khẩu, Công văn số 1135/SGTVT-VTPTNL ngày 13/9/2021 của Sở 

Giao thông vận tải về vệc đề nghị xây dựng phương án đưa đón người lao động từ 

nơi lưu trú đến nơi làm việc và ngược lại; hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 

 Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức cho 

người lao động theo phương án “1 cung đường, 2 địa điểm”, xây dựng phương án 

(theo mẫu đính kèm Công văn số 1135/SGTVT-VTPTNL) gửi phương án (bản 

chính) về Sở Giao thông Vận tải xem xét, phê duyệt theo địa chỉ: 682, Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Sở Giao thông Vận tải 

qua SĐT: 0978.394477 (ông Tuấn) hoặc 0918.482777 (ông Sơn) để được hướng 

dẫn./. 

Nơi nhận:           TRƯỞNG BAN 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;                                                                                                          
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                

- TTCH phòng, chống dịch tỉnh; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- UBND huyện, thành phố: Đồng Phú,  

  Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Đồng Xoài;  

- Như trên;                  Nguyễn Minh Chiến 

- BCĐ PCD Ban Quản lý KKT;       

- Lưu: VT. P.ĐTDNLĐ. 

 

          

 

 

 

V/v xây dựng phương án đưa đón 

người lao động từ nơi lưu trú đến 

nơi làm việc và ngược lại. 

KHẨN 
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