
KT. TRU(NG BAN 
UNG BAN 

UBND TINH DONG NAI CONG HOA XA HO! CHJ NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

CAC KHU CONG NGHHP  
S: /TB-KCNDN DcngNai, ngày  4  tháng  40 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thiyc hin phtro'ng an t chu'c cho ngirô'i lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dae Jae Vit Nam 
(KCN Nhoii Trch V, Huyn Nhn Trch, tinh Ding Nai) 

Can c1r Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và trng buâc phiic hôi, phát trin kinh t 
- xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hithng dan vic thrc hin các phixang an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông dch Covid-19 trong tinh hInh mói; 

Xét phuang an dàng k cüa doanh nghip t.i van bàn s 09102021-01/DJ 
ngày 09/10/2021 (nhn ngày 12/10/2021). 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 

1. Tip nhn và chap thun dàng k vic thirc hin phrnng an t chirc cho 
ngu&i lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Dae Jae Vit Nam. 

2. Cong ty chju trách nhirn th chirc thrc hin phumg an san xut kinh 
doanh, dam bão an toàn phông chOng djch Covid -19. Phôi hçip cht chê vi các 
Ca quan quãn l, chInh quyên dja phuong trong qua trInh thirc hin và x1r l cac 
tInh huông phát sinh dich bnh ti doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai 
biêt, theo dOi, tong hçip khi thay dôi so luçing lao dng tham gia phuang an ti 
doanh nghip. 

Ban Quân 1 các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thirc hin./. 

NcrinhIn: 
- Cong ty TNHH Dae Jae Vit Nam (thre hin); 
- Sâ Y t8, Cong an tinh, LDLD tinh 
- So Giao thông Vn tãi (phi hcip); 
- UBND huyn Nhc:in Trch J 
- PhO TrirOng ban phii trách (dé chi dao); 
- Các phang, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quán ly; 
- Liru: VT, QLDN (C). 
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