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            Kính gửi: Các doanh nghiệp khu công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng 

  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp An Nghiệp, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp khu công 

nghiệp An Nghiệp phối hợp thực hiện một số yêu cầu sau: 

 1. Nghiên cứu, áp dụng quy trình vận chuyển hàng hóa từ vùng an toàn 

hoặc vùng khác đến vùng có dịch (và ngược lại) theo thông báo số 858/TB-

SGTVT ngày 01/6/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn hoạt động 

vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo 

hỗ trợ lưu thông hàng hóa; 

Thực hiện việc đưa đón công nhân theo thông báo số 859/TB-SGTVT 

ngày 01/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

 2. Gắn logo hoặc tên doanh nghiệp lên các phương tiện xe ô tô, xe tải, 

container của doanh nghiệp để thuận tiện cho việc kiểm soát ra, vào khu công 

nghiệp An Nghiệp. 

 3. Đăng ký danh sách các phương tiện giao thông (kể cả xe đưa đón công 

nhân) thường xuyên ra vào khu công nghiệp (tên tài xế, biển số kiểm soát 

phương tiện) gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp chậm nhất đến hết ngày 

08/6/2021. 

 4. Các xe vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị, nguyên, vật liệu sản 

xuất của doanh nghiệp và xe của đối tác, khách hàng (đến từ địa phương không 

có dịch) khi vào khu công nghiệp An Nghiệp phải đăng ký lịch trình, họ và tên 

tài xế và những người trên xe, biển số kiểm soát phương tiện cụ thể với Ban 

Quản lý các khu công nghiệp ít nhất 01 ngày trước khi vào khu công nghiệp An 

Nghiệp (trường hợp đột xuất thì phải có xác nhận của doanh nghiệp). 

 Kể từ ngày 09/6/2021, các phương tiện giao thông chưa đăng ký với Ban 

Quản lý các khu công nghiệp hoặc không có xác nhận của doanh nghiệp sẽ 

không được vào khu công nghiệp An Nghiệp. 

 Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm và phối hợp thực hiện. 

V/v tăng cường kiểm soát phương 

tiện giao thông ra, vào khu công 

nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 



(Đính kèm: Thông báo số 858/TB-SGTVT ngày 01/6/2021 và Thông báo 

số 859/TB-SGTVT ngày 01/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên, 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế, Sở GTVT; 

- Tổ Công tác PC Covid-19 KCN An Nghiệp; 

- Lưu: BLĐ, các phòng, Tổ BV, VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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