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THÔNG BÁO 
kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban  

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc sắp xếp lại nơi ở trọ của công 

nhân lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của  

doanh nghiệp trong tình hình mới 

-----    
 

Tại buổi làm việc ngày 13/8/2021, sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo 

việc sắp xếp lại nơi ở trọ của công nhân lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình mới, ý kiến phát biểu của các đồng chí 

dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng 

và triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm việc sắp xếp lại nơi ở (Nhà trọ) của công 

nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng 

toàn bộ công nhân trong một doanh nghiệp sẽ được sắp xếp ở tập trung trong một 

hoặc một số khu nhà trọ “Xanh”1 để các doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức sản 

xuất theo phương án “Một cung đường, hai điểm đến”.  

Trước mắt, thành lập các Tổ trực tiếp tổ chức thực hiện thí điểm việc khảo sát, 

vận động, sắp xếp lại nơi ở trọ của công nhân lao động đang làm việc tại một số 

doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp như sau:  

(1) Đối với Khu Công nghiệp: Doanh nghiệp chọn làm điểm: Công ty TNHH 

Sài Gòn Stec (Đường số 7, Khu công nghiệp VSIP 2, phường Hòa Phú, Thủ Dầu 

Một). Thành lập Tổ do đồng chí Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm 

Tổ trưởng và cơ cấu thành phần của Tổ gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau: Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Xây dựng, Lao động thương 

binh và xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị 

xã Bến Cát, đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty VSIP 2, đại diện lãnh đạo Công 

ty TNHH Sài Gòn Stec.  

 - Nhiệm vụ của Tổ: Thống kê toàn bộ công nhân của Công ty TNHH Sài Gòn 

Stec đang ở những nhà trọ nào; tổ chức khảo sát, làm sạch và xanh hóa các nhà trọ 

công nhân của công ty đang ở; tổ chức tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ và công 

nhân để tiến hành sắp xếp nơi ở của toàn bộ số công nhân đang làm việc tại Công ty 

thành một hoặc những khu nhà trọ tập trung trong vùng xanh để thực hiện phương 

án “Một cung đường, hai điểm đến”. 

                                                           
1 Đã được làm sạch và không phát sinh dịch Covid – 19. 
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- Giao đồng chí Tổ trưởng triệu tập và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ 

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 (2) Đối với Cụm Công nghiệp: Giao Sở Công thương chọn một đến hai doanh 

nghiệp trong Cụm Công nghiệp làm điểm. Thành lập Tổ do đồng chí Giám đốc Sở 

Công Thương làm Tổ trưởng; cơ cấu thành phần và nhiệm vụ của Tổ cũng tương 

ứng như hoạt động Tổ Khu Công nghiệp. 

(3) Đối với doanh nghiệp ngoài Khu, Cụm công nghiệp: Giao UBND huyện, 

thị, thành phố chủ động chọn một đến hai doanh nghiệp làm điểm; riêng thị xã Tân 

Uyên chọn Công ty Gỗ Trường Thành (Thị trấn Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) làm 

điểm. Mỗi huyện, thị, thành phố thành lập Tổ do đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 

thị, thành phố làm Tổ trưởng; cơ cấu thành phần gồm các cơ quan đơn vị, phù hợp; 

nhiệm vụ của Tổ tương ứng như hoạt động Tổ Khu Công nghiệp. 

2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện thí điểm này. Các đồng chí Tổ trưởng thường 

xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.  

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan khẩn trương thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương này.  

Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh, 

- UBND tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành: Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các 

KCN tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động, 

thương binh và xã hội, Sở Xây dựng,  

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy,  

- UBND huyện, thị, thành phố, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  

- Lưu VPTU, Trang (g+pdf).                                                                                           

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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