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KHAN 

    

Kinh gui: Các Doanh nghip trong khu cong nghip trên dja bàn tinh 

Thire hin chi do cüa Uy ban nhân dan tinh tai van bàn s 10856/UBND-KGVX 
ngày 08/9/202 1 ye vic x1r l kien nghj cüa Ban Quàn l các khu cong nghip Dng Nai và 
Doàn Lust sir tinh Dông Nai dôi vOi vic cap giây di diirng; 

Can cir van bàn s6 4899/SCT-CN ngày 09/9/202 1 cüa Sci Cong Thuang v vic ph& 
hçrp cap giây di dirè'ng cho các doanh nghip thuc linh V%TC hott dng san xuât cong 
nghip trên dja bàn tinh Dong Nai, 

Ban Quân l các khu cong nghip d nghj các doanh nghip có nhu cAu dip giy di 
diRrng trong các tnrô'ng hçrp nhu: ra ngoài dê mua nhu yêu phâm phic vi hoat dng 03 ti 
ch& thra don ngun lao dong phuc vu hoat dông 03 tai chô, thue hiên cac thu tue hai quan, 
ngân hang, doanh nghip ngüng hoat dng can den nhà may dê thirc hin các cong vic can 
thiêt (tInh hnmg cho ngi.ri lao dng, bão tn may móc, khai báo thuê,...), dàng k' tri'c 
tip v SO' Cong Thirong EMng Nai, cii  the: 

1. Thãnh phân ho so': 

- Danh sách d nghj dip gi.y di &thng (mu dInh kern) 

- Thông báo/vän bàn chp thun cüa Ban Quãn l các khu cOng nghip (cho COng ty 
b tn tm trü d thire hin 03 tti ch& bô trI nhân viên den Cong ty xir l tInh huông phát 
sinh khi Cong ty ngirng san xuât,...). 

Sau khi du'crc So' Cong Thww'ig xOc nhgn danh sách d nghj cdp giOy di du'ô'ng, 
doanh nghip diên dOy dz thông tin vào MOu GiOy di dicO'ng (mOu 04), in máu 04 kern theo 
danh sách dIn COng an cap huyn 'ncti dt try sO' chInh) dê k3 vào Giáy di du'O'ng. 

2. D!a  chi email tip nhn: 

nguyenlinh20l090gmail.corn hoc huynhduy. 130695 gmaiLcom. 

3. NgirOi lien h: 
- Chj Nguyn Hoàng Quyên: 0902980038 
- Anh Vu Ngçc Tuân Anh: 0912866661 
- Anh Nguyn Thânh Vucmg: 0913850966 

Ban Quán l các khu cong nghip thông báo các doanh nghip bit, thirc hin.I 

Noi nhân: 
- Nhr trén; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- S& Cong Thirong(phôi hgp); 
- Cong an tinh (phôi hp); 
- Phó Tnr&ng ban (phôi hçp chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Luu: VT, QLDN (L). 

sé 26, dung 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên Hôt5!'ai 
DT: (0251)3891945-3892378; Fax: (0251)3892379 
E-mail: bci lkcn(dongnai gov.vn; Website: www.diza.dongnai .gov.vn  



CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  thdng... nám 2021 
Thông tin doanh nghip: 

- Ten doanh nghip: 

- Ma s doanh nghiêp: 

-Diachi: 

- Ngành ngh san xut, kinh doanh chInh: 

- Thông tin ngir&i lien h (din thoai/maiI/zalo/da chi): 

DANH SACH 
IJ ngh cp giây di thrôrn 

STT Hç và Ten 
Näm sinh 

S CMND/CCCD Dia chi cu trü Ngh nghip 
Ten co quaff 
doanh nghip 

Diên dôi 
tffg 

ra duông 

Thôi gian 
radu*ng 

Pham vi 
hotdng Nam Nu 

(tr my giä 
may gii, tii ngày 
07/9/2021 dn 
15/9/202 1) 

(D nghj ghi thông 
tin chi tit ncii di và 
noi dn. Luu ': chi di 
chuyn nOi tinh. VD: 
di tir niyi a dn Cty; 
hoãc di tir Cty dn 
ngân hang...) 
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Doanh nghip cam kêt han  chê den mrc thâp nhât, chi duy tn so hrçrng ngui, phtrang tin dam bão hoat  dng và danh sách d nghi cp giy di thx&ng cüa doanh 
nghip là nhân viên dang lam vic trrc tip tai  doarih nghip và hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp lust v tInh chinh xác cüa danh sách dã dàng k. 

NGUfl THÔNG KE THU TRI NG C(J QUAN/DON VI 
(KV, ghi rö hQ ten) (Kj ten, dóng dáu) 

XAC NIJ4N sO CONG THIXaNG 



CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
MAU SO 04 

Dc 1p — Tir do — Hnh Phüc 
SOTT 

GIAY DI DIfNG 
Than, gia giao thông trong thói gian thy'c hin 
giãn cách xii h5i trên itja bàn tin!, Dông Nai 

1. Ho và ten: ; GiOi tInh:  
2. Sinh ngày tháng nàm  

3. S CCCD/CMND: ; Ngày c.p: ; Nai cp  
4. S diên thoai:  

5. EDja chi ththng tth:  

6. Ca quan lam vic:  

7. Dja chi Ca quan:  

8. Vj trI cong tác:  

9. M%ic dIch tham gia giao thông:  

10. Thii gian tham gia giao thông:  
tir ngày . . . ./9/202 1 diên ngày . . . ./9/202 1. 
(Xuat trInh kern CCCD/CMND hoc the cong chz'c, viên chüc, the ngành và ma QR Code 
cá nhân sau khi thzcc hién khai báo y tê tqi dja chi https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) 

SU' DUNG  CAMERA CUA DIN THOiJ ................, ngOy tháng nárn 2021 
D QUET MA KHAI BAO V TE TRUNG CONG AN HUYN 

LUJl: 
- D nghf cong dan si dyng din thoqi thông mink truy cp trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn  hoçc quét ma QR "dInh kern,) dê khai báo tnthc khi tham 
gia giao thông và chyp man hInh hoc in ra giáy ma QR cá nhán. 

- Trir&ng hQp cOng dan khOng th dyng dn thoai thông minh thI khai báo mdu Thông tin 
khai báo y té (PhOng chOng dich  Covid-19,) cia Bç5 GOng an. 

- Nghiêm cam vic sao in, sz'r dyng sai myc dIch, th&i gian. 
- Nêu lam mat gidy phái báo ngay co' quan cOp phát dê giái quyêt. 
- COc ctcin vi diên day d thông tin ca ban theo inOu, riéng inyc So Th tt Va phOn lcj cOp 

giOy cOa co' quan COng an: dé trOng khOng du'cic diên thông tin. 
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