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Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp giao hàng trên địa bàn tỉnh; 

- Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi; 

- Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa thiết yếu; 

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; 

- Công ty điện lực Bình Dương; 

- Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, chiết nạp khí Oxy y tế; 

- Các doanh nghiệp chiếp nạp LPG vào chai; 

- Các Thương nhân phân phối xăng dầu. 
  

Thực hiện văn bản số 4435/UBND-NC ngày 04/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tạm hoãn triển khai thực hiện Công văn số 4395/UBND-NC 

ngày 03/9/2021 và Công văn số 4423/UBND-KT ngày 04/9/2021 của UBND 

tỉnh trong công tác tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sở Công Thương 

thông tin đến các tổ chức, các nhân có liên quan nội dung sau: 

- Tạm dừng việc triển khai thực hiện Công văn số 2001/SCT-QLTM ngày 

04/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn quy trình, 

hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương cho đến 

khi có thông báo mới; 

- Đối với các Thẻ thông hành, Giấy xác nhận (ban hành kèm theo Công 

văn số 2001/SCT-QLTM ngày 04/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình 

Dương) đã cấp cho các cá nhân tạm thời chưa có giá trị sử dụng; 

- Các Giấy xác nhận lưu thông do Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cấp 

theo quy định tại các văn bản trước đây được tiếp tục sử dụng cho đến khi có 

thông báo mới. 

 Trên đây là thông báo về việc tạm hoãn thực hiện triển khai quy trình, hồ 

sơ đề nghị cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương, kính gửi 

đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP, H, “pdf”. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Toàn 


		2021-09-05T08:49:51+0700


		2021-09-05T08:49:56+0700


		2021-09-05T08:52:24+0700


		2021-09-05T10:41:09+0700


		2021-09-05T10:41:12+0700


		2021-09-05T10:41:16+0700


		2021-09-05T10:41:30+0700




