
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BQL-QLDN Sóc Trăng, ngày       tháng 8 năm 2021 

V/v cho phép các cơ sở lưu trú hợp 

đồng  dịch vụ chỗ ở tập trung cho 

công nhân trong khu công nghiệp. 

 

 

 

 

     Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp, 

                                                                                      tỉnh Sóc Trăng. 

 

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

1731/UBND-VX về việc cho phép các cơ sở lưu trú hợp đồng  dịch vụ chỗ ở tập 

trung cho công nhân trong khu công nghiệp, 

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần 

của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ 

https://kcn.soctrang.gov.vn (Chuyên mục “Phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp COVID-19”). 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xin thông báo đến các doanh 

nghiệp khu công nghiệp An Nghiệp biết và thực hiện./.   

Đính kèm: 

- Công văn số 1731/UBND-VX ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Công văn số 1248/SVHTTDL-QLDL ngày 25/7/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTTDL tỉnh; 

- Cổng TTĐT BQL; 

- BLĐ, các phòng; 

- Lưu:VT. 

 

https://kcn.soctrang.gov.vn/
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