
UBND TINH BONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

S: 4L,2JKCNDN-DT 
V/v tiêp tic 4n dng üng hO cong tác 
phông, chông djch và M trçl ngithi lao 
dng gp khó khàn do ânh hixâng cüa 

djch COVID-19 trën dja bàn tinh 
Bong Nai. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Dng Nai, ngày tháng  I)  nám 2021. 

KInh gui:  

Huàng i'rng 1&i kêu gçi cüa Uy ban Trung uang MTTQ Vit Nam, Uy ban 
MTTQ Vit Nam tinh Bong Nai ye vic üng h phông chông, djch bnh Covid- 19 và 
van ban so 1949/KCNDN-VP ngày 10/6/202 1 cüa Ban Quân 1 các Khu cong nghip 
Bong Nai v vic üng h dóng gop qu vc-xin, trong th&i gian qua dä có nhiêu 
doanh nghip trong các khu cong nghip chung tay üng h duâi nhiêu hInh thrc, lan 
tOa tinh than diii doàn kt, tlxcrng than tuclng ái, gop them ngun lirc to iOn, thiêt thirc 
và kjp thii vào cong tác phOng, chông djch bnh cUa tinh nhà. 

TruOc tInh hInh djch bnh ngày càng din biên nhanh và phirc tp vi nhiêu 
khó khàn, thách thüc, thrc hin chi ctao cüa Tinh üy BOng Nai tai  van bàn so 1982-
CV/TU ngày 23/8/2021 ye vic üng h kinh phi phic vii cong tác phông, chông 
djch bnh Covid- 19, Ban Quân l các Khu cong nghip Bong Nai trân tr9ng dê nghj 
Qu doanh nghip, doanh nhân tip tiic tham gia üng h bang tin, hin 4t cho cong 
tác phOng, chông djch và ngi.thi lao dng trên da bàn tinh Bong Nai g.p khO khän 
do ãnh hr&ng cüa djch bnh Covid- 19, gop phân giâm thiêu nhithg tác dng tiêu 
circ cüa dai  djch, sOm dua cuc song cña nguôi dan và hoat dng san xuât kinh 
doanh cüa doanh nghip trâ 1i trng thai bmnh thuOng m&i. 

MQi dáng k)5 dóng gop, áng hç5 xin lien h: Ong Trán Kinh Quôc - PhO tru'&ng 
phOng Quán lj Dáu tu', Ban Quán ly' các Khu cong nghip DOng Nai, diên thoai: 
0918.848.748, email: quoctkdiza. viz. 

Ban Quan l các Khu cong nghip Bong Nai rat mong nMn  &rçvc s1r quan 
tam, üng hO vOi khâ näng cao nhât tr Qu doanh nhân, doanh nghip. 

Trân tr9ng./. !i 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- UBMTTQ Vit Nam tinh (phôi hc'p); 
- Các phó TrirOiig ban (phôi hqp clii dao); 
- Các Phông, Trung tam (thirc hin); 
- Lru: VT, QLDT. 

KT. TRIXt1NG BAN 

So 26, Di.r&ng 2A, KCN Bién HOa H, Thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892911 Fax: (0251) 3892379 
B-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn, diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai .gov.vn  
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