
     UBND TỈNH ĐỒNG NAI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ LAO ĐỘNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                         

       

       Số:            / LĐTBXH-CSLĐ                   Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2021   
V/v triển khai hướng dẫn của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

                                

                           

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai nhận được Công văn liên tịch 

số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch COVID-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai đã đăng tải nội dung Công văn liên tịch trên 

lên website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. Do đó, đề nghị 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh truy cập vào trang 

web của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai theo đường link sau:  

(http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Pages/news.aspx?CatId=99) để nghiên cứu, triển khai 

thực hiện theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai (qua Phòng chính sách lao động, ĐT: 

02513.842709/941320) để được hướng dẫn./.              

             

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế tỉnh; 

- BQL các KCN Đồng Nai; (biết p/h) 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, PGĐ (C.Thu); 

- VP Sở (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, CSLĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hiền 
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