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Kính gửi:  

 - Công ty Đầu tƣ và kinh doanh hạ tầng các KCN; 

- Các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. 

 

 Thực hiện Công văn số 1125/UBND-VP ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc tăng cƣờng thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

(ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2022 và kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các Công ty Đầu tƣ và 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN), các Doanh nghiệp trong các KCN 

triển khai, thực hiện ngay một số nội dung công việc sau: 

1. Bố trí lực lƣợng bảo vệ và tăng cƣờng lực lƣợng tuần tra canh gác bảo 

vệ cơ quan, đơn vị, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ Lễ 30/4-01/5/2022 và vào 

ban đêm; đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể đối với lực lƣợng bảo vệ. Tổ 

chức kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện trực, tuần tra canh gác của lực lƣợng 

này. Số điện thoại đƣờng dây nóng của Công an tỉnh 0964.962418 tiếp nhận 

phản ánh về an ninh trật tự (ANTT) tại các KCN 24/24. Khi có phát sinh các vấn 

đề phức tạp về an ninh trật tự tại các KCN đề nghị các doanh nghiệp phản ánh 

tới số điện thoại trên để đƣợc hỗ trợ, phối hợp giải quyết. 

2. Các đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao 

thông, kỹ năng tham gia giao thông tới ngƣời lao động của đơn vị mình; cảnh 

báo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc 

độ, đi không đúng phần đƣờng, làn đƣờng, không đội mũ bảo hiểm…yêu cầu 

ngƣời lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông. Thông tin số điện thoại đƣờng dây nóng của các cơ quan chức năng để 

nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và kịp thời phản ánh tình trạng ùn tắc, tai nạn 

hoặc những bất cập về tình hình TTATGT:  

+ Ban ATGT tỉnh: 0982.255.458; 0902.170.946; 0987.310.710  

+ Phòng Cảnh sát giao thông: 069.2829.303, 0220.3852.365  

+ Thanh tra giao thông (Sở GTVT): 0913.830.556 

3. Các doanh nghiệp trong các KCN chủ động phối hợp chặt chẽ với lực 

lƣợng Công an địa phƣơng, Công ty Đầu tƣ và kinh doanh hạ tầng các KCN 



trong công tác bảo vệ ANTT tại KCN; khi phát hiện, thông báo để Ban Quản lý 

phối hợp với Công an địa phƣơng xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hƣởng xấu 

đến ANTT. 

Yêu cầu Lãnh đạo các Doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích 

cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT, ANTT 

nhằm tạo không khí vui tƣơi, phấn khởi, an toàn cho ngƣời lao động trong dịp 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 và tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế nhân dịp kỳ 

SEA Games 31. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các Công ty Đầu tƣ xây dựng 

kinh doanh hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN tổ chức thực hiện 

tốt những nội dung trên../. 

 

       
   Nơi nhận: 
      - Nhƣ  trên; 

       - UBND tỉnh (để b/c); 

       - Công an tỉnh (để p/h); 

       - Lãnh đạo Ban; 

       - Các phòng liên quan; 

       - Website Ban (để đưa tin); 

       - Lƣu: VT, VP(ô.Huấn). 

K.T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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