
     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 hướng dẫn các phương án bố trí  

tạm trú tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. 

                                
                           

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

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống trước 

diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Đồng Nai triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp thực hiện một trong 

các phương án sau:  

1. Phương án bố trí người lao động tạm trú tại doanh nghiệp để đảm bảo 

hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại 

Công văn số 3540/LĐTBXH-CSLĐ ngày 06/7/2021 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

2. Phương án “01 cung đường, 02 địa điểm” được định nghĩa như sau: Một 

địa điểm là chỗ ở tập trung cho người lao động, một địa điểm là nhà máy sản xuất,  

“02 địa điểm” là nơi lưu trú của người lao động và nơi sản xuất của doanh nghiệp. 

3. Đối với các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn phải bố trí thực 

hiện đồng thời 02 phương án trên mà sắp xếp, bố trí người lao động tạm trú tại 

một nơi khác, không nằm trong khu vực của doanh nghiệp thì xây dựng riêng 

phương án bố trí người lao động lưu trú tại các địa điểm ngoài doanh nghiệp, hồ 

sơ đề nghị gồm:  

- Văn bản đề nghị;  

- Phương án bố trí ăn, ở tạm trú, vận chuyển người lao động (nêu cụ thể 

cách thức bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, việc đáp ứng các điều kiện, 

thời gian dự kiến áp dụng).   

 - Phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại nơi lưu trú;   

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của người lao động 

tại nơi lưu trú;  

- Nội quy nơi lưu trú;  



- Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ từ ngày 

có kết quả xét nghiệm đối với tất cả những người lao động trước khi vào nơi lưu 

trú. 

- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm 

việc và nơi ở của người lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.  

(Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Đồng Nai chỉ chấp thuận các phương án của doanh nghiệp khi bố trí lưu trú 

ngoài phạm vi doanh nghiệp đảm bảo tiêu chí chỉ có người lao động theo danh sách 

đăng ký lưu trú của doanh nghiệp ở trong khu lưu trú và đảm bảo không có đối 

tượng khác trong khu vực lưu trú được phê duyệt). 

Hồ sơ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai theo các hình 

thức sau: Scan hồ sơ gốc và gửi email về về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đồng Nai, địa chỉ email: phongvlatlddongnai@gmail.com ; Qua zalo (0385324415) 

anh Nam; Hoặc gửi hồ sơ gốc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai 

(qua phòng chính sách lao động), số 05 Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

Lưu ý: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện Phương án “3 tại chỗ”(sản xuất 

tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) là cơ sở để tiếp tục hoạt động sản xuất. Do đó, đề 

nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng các phương án theo hướng dẫn của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để kịp thời 

thực hiện khi có quyết định của UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Đồng Nai (qua phòng chính sách lao động, số 05 Phan 

Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mọi chi 

tiết xin liên hệ số điện thoại: 0251.3941320/3842709 để được hướng dẫn thực hiện)./.              
             

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế tỉnh (p/h); 

- BQL các KCN Đồng Nai (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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