
     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 đăng ký cấp mã QR cho 

các doanh nghiệp đang thực hiện các 

phương án lưu trú để phòng, chống dịch 

COVID-19 khi tham gia giao thông. 

                                

                           

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

Thực hiện Công văn số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc bổ sung đối tượng tham gia giao thông trên đường trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi và 

thống nhất với Sở Giao thông Vận tải việc triển khai đăng ký cấp mã QR cho các 

doanh nghiệp đang thực hiện các phương án tạm thời bố trí lưu trú để vừa hoạt 

động sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang thực 

hiện các phương án: “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc kết hợp cả 2 

phương án trên, tiến hành đăng ký cấp mã QR tham gia giao thông thì thực hiện 

theo hướng dẫn tại Văn bản số 4009/SGTVT-QLVTPT ngày 02/9/2021 của Sở 

Giao thông Vận tải (đính kèm) và đồng thời kèm theo Thông báo chấp thuận của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các phương án bố trí lưu 

trú của doanh nghiệp. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc cấp mã QR 

tham gia giao thông liên hệ anh Nguyễn Hùng Vĩ, Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện 

(số điện thoại và Zalo: 0933.653.573, địa chỉ email: nghungvy79@gmail.com). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thông tin đến các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.              
             

Nơi nhận:                                                   KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Ban Quản lý các KCN Đồng Nai;     (biết, P/h) 

- UBND các huyện, thành phố;    

- VP Sở (đăng website Sở); 

- GĐ, PGĐ (C. Thu);                                       
- Lưu: VT, CSLĐ. 

                                                                                   Nguyễn Thị Mộng Thu 
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