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Dng Nai, ngày  -1  tháng  ,,f 0 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dáng k thrc hin phirong an to chü'c cho ngtrôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty C phn Systeel Vina 
(KCN Nho'n Tnjich V, Huyn Nho'n Trich, tinh 01ng Nai) 

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

Can cir Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hng dan vic thrc hin các phung an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tlnh hInh mâi; 

Xét phucmg an däng k cüa doanh nghip ti van bàn s 11 121/SY ngày 
11/10/2021. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 

1. Tip nh.n và chp thu.n däng k vic t1c hin phuo'ng an t chüc cho 
nguè'i lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty Co phân Systeel Vina. 

2. Cong ty chju trách nhim t chirc thrc hin phrnmg an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hqp cht ch vói các 
c quan quán l, chInh quyên dja phucing trong qua trInh th\rc hin Va x1r l)' các 
tInh hung phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai 
biêt, theo dOi, tong hçip khi thay dôi so luçmg lao dng tham gia ph.wng an tai 
doanh nghip. 

Ban Quàn 1 các Khu Cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thrc hiên./.t&, 

Ncai nhIn: 
- Cong ty Co phn Systeel Vina (thic hin); 
- So Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- SO Giao thông Vn tài (phôi hçxp); 
- UBND huyn Nhcin Trach J 
- Phó TrtrOng ban ph,i trách (de chi do); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (C). 

S 26, Duông 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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