
  UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              Số:     /BQL-DN 
      

    V/v: báo cáo phương tiện vận chuyển 

công nhân, chuyên gia và vận 

chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp 
       

 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  10  năm 2021 

 
 

                                    Kính gửi:  

                                                      - Các Doanh nghiệp khu công nghiệp; 

                                                      - Các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp  

  
 

    

         Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) nhận được công văn số 3992/SGTVT-

QLVTPT&NL-VP ngày 09/10/2021của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về 

việc báo cáo phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia và vận chuyển hàng hóa. 
 

 

 Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tăng cường công tác kiểm 

soát các phương tiện ra vào tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản 

lý các KCN đề nghị các Doanh nghiệp trong các KCN, các Chủ đầu tư hạ tầng KCN tiến 

hành rà soát cập nhật, thống kê báo cáo số lượng phương tiện vận chuyển công nhân, 

chuyên gia và số lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các doanh nghiệp trong các 

KCN trên địa bàn tỉnh theo mẫu đính kèm.  
 

 

Các Doanh nghiệp thực hiện thống kê, cập nhật và gửi về cho Chủ đầu tư hạ tầng 

KCN nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để tổng hợp, báo về Ban Quản lý các KCN. 
 

 

Báo cáo thống kê số lượng phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia chỉ báo 

cáo một lần (báo cáo lần tiếp theo chỉ thực hiện khi có sự thay đổi phương tiện, đơn vị 

vận chuyển). Báo cáo phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện trước 09g hàng ngày. 
     

 Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Doanh nghiệp hoạt động trong KCN được 

biết và khẩn trương thực hiện, các Chủ đầu tư hạ tầng KCN gửi danh sách tổng hợp 

phương tiện của doanh nghiệp trong các KCN về Ban Quản lý các KCN chậm nhất ngày 

15/10/2021 để tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh./. 
 

 Đính kèm công văn số 3992/SGTVT-QLVTPT&NL-VP ngày 09/10/2021 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh./. 

                                                                        KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như k/g; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCD tỉnh (b/c); 

- TTCH PCD tỉnh (b/c); 

- Sở GTVT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND tp. Vũng Tàu, tx.Phú Mỹ; 

  h. Châu Đức, h. Đất Đỏ; 

- BCĐ phòng chống dich trong KCN;                                                             Lê Xá  

- Các Tổ công tác PCD trong KCN (đôn đốc);                                                                                                  
- Văn phòng (đăng website);                                                                         

- Lưu DN, VP.                         
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