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      Kính gửi:   

- Nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; 

- Các doanh nghiệp trong KCN, KKT. 

 

  

Thực hiện Thông báo số 501/TB-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc Thông báo Kết luận họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 (ngày 29/10/2021); 

Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Công văn số 1508/BQL-ĐTDNLĐ 

ngày 13/10/2021 về việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với 

trạng thái “Bình thường mới” trong các KCN, KKT cửa khẩu, theo đó yêu cầu 

doanh nghiệp gửi phương án phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

kèm theo danh sách người lao động về Ban Quản lý Khu kinh tế. Tuy nhiên, 

trong tuần qua đã xuất hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong doanh 

nghiệp nhưng việc truy vết gặp khó khăn do việc cập nhật danh sách người lao 

động của doanh nghiệp chậm trễ. 

Để kịp thời truy vết các F1, F2 khi có ca dương tính, Ban Quản lý Khu 

kinh tế đề nghị các doanh nghiệp gửi danh sách người quản lý và lao động của 

doanh nghiệp về Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND huyện nơi doanh nghiệp 

đóng chân (theo mẫu đính kèm), đồng thời triển khai cho người lao động của 

doanh nghiệp thực hiện thao tác tự kiểm tra dữ liệu của mình trên hệ thống quản 

lý tờ khai công nhân, nếu chưa có thông tin hoặc thông tin chưa chính xác thì 

tiến hành cập nhật các thông tin và gửi lên hệ thống theo địa chỉ truy cập: 

https://kiemdich.binhphuoc.gov.vn/#/to-khai-cong-nhan.  

Trong quá trình cập nhật, nếu có vướng mắc liên hệ  ông Nguyễn Văn Dự, 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0888.778078, 

email: hotro@binhphuoc.gov.vn hoặc ông Lê Văn Nguyên, số điện thoại: 

0989.105.186 để được hướng dẫn. 

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi danh sách 

về Ban Quản lý Khu kinh tế trước 16 giờ ngày 03/11/2021, Trường hợp có thay 

đổi lao động, gửi danh sách về Ban trước 16 giờ hàng ngày qua địa chỉ zalo 

SĐT: 0919.010404./. 

  Nơi nhận: 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ; 

- UBND huyện, thành phố; Đồng Phú, Chơn Thành,  

  Hớn Quản, Lộc Ninh và Đồng Xoài. 

- Như trên; 

- BCĐ PCD Ban Quản lý KKT;    

- Lưu: VT. 

 

             

                   TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Minh Chiến 

V/v cung cấp danh sách người quản 

lý và lao động của doanh nghiệp 

 

 
KHẨN 

https://kiemdich.binhphuoc.gov.vn/#/to-khai-cong-nhan
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