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CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Ti do - Hnh phñc 

Dng Nai, ngày  4 tháng ,-fO  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin dIng thôi phtroiig an 03 ti ch và cho ngtrôi lao dng 

di, v hang ngày cüa Cong ty TNHH CP Weicron Global Vit Nam 
(KCN Long Thành) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và t1rng buóc phiic hôi, phát triên kinh tê 
- xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cli Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huóng dan vic thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông dch Covid- 19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phixang an däng k cüa doarth nghip ti van bàn s 10102021/DN-
WCRngày 10/10/2021. 

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

1. Tip nhn và chip thun däng k vic thrc hin k& hçip phiiang an 03 
ti chô và phucing an to chüc cho ngu?i lao dng di ye hang ngày elm Cong ty 
TNHH CP Weicron Global Viêt Nam. 

2. COng ty chju trách nhirn th chlrc thre hin phixcing an san xuât kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hcip cht chê vth các 
co quan quán 1, chInh quyên dja phwng trong qua trinh thirc hin và xü 1 các 
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Th'çrc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bit, theo 
dôi, tong hqp khi thay dôi so luqng lao dng tham gia ph'ung an ti doanh 
nghip. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty bit, 
th11c hin./. 

Ntii nhn: 
- Cong ty TNHH CF Welcron Global Vit Narn (thijc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 1 
- Sà Giao thông Van tãi; (phôi hçip); 
- UBND Huyn Long Thanh; J 
- PhO Truâng ban phi,x trách (dé chi dao); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Luu: VT, DN(Khánh). 

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