
      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 tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét 

duyệt các phương án lưu trú của 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.                              

                           

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

 

Ngày 20/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai có Văn 

bản số 4606/LĐTBXH-CSLĐ về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các 

phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (ngoài Khu công nghiệp) để 

các địa phương tập trung công tác xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Căn 

cứ văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thông báo 

đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục 

tiếp nhận, thẩm định phương án “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm” của các 

doanh nghiệp từ ngày 01/9/2021. 

Việc xây dựng phương án “03 tại chỗ” thực hiện theo hướng dẫn tại 

văn số 3540/LĐTBXH-CSLĐ ngày 06/7/2021; Phương án “01 cung đường, 02 

địa điểm” theo hướng dẫn tại văn bản số 3859/LĐTBXH-CSLĐ ngày 

20/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký gửi về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. (Đính kèm văn bản).  

Hình thức tiếp nhận: doanh nghiệp scan hồ sơ gốc và gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Đồng Nai, địa chỉ email: phongvlatlddongnai@gmail.com. Hoặc 

gửi hồ sơ giấy 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. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ 

điện thoại: 0251.3941320/3842709 để được hướng dẫn./.              
             

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BQL các KCN Đồng Nai (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, PGĐ (C.Thu); 

- VP Sở (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, CSLĐ. 
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Nguyễn Thị Mộng Thu 
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