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Dng Nai, ngày  ,fl  tháng nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phuong an to chfrc cho ngubi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Framas Korea Vina 
(KCN Long Thành) 

Can c1 Chi thj so 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tiirng buc phiic hi, phát trin kinh t 
- xà hi trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can ciii Van bàn so 1241 9/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hirâng dan vic thrc hin các phung an san xut kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh niiii; 

Xét phrnmg an dang k cüa doanh nghip ti van bàn s 06/PA!FKV ngày 
12/10/2021. 

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

1. Tip nh.n và chp thun dang k vic thirc hin phiwng an t chiirc cho 
ngu1i lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Framas Korea Vina. 

2. Cong ty chju trách nhirn t chiirc thic hin phuang an san xut kinh 
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hcp chat chë vâi các 
c quan quân 1, chInh quyên dja phung trong qua trInh thirc hin và xu 1 các 
tInh huông phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thixc hin thông,báo cho Ban Quán 1' các KCN Dng Nai bit, theo 
dôi, tong hçip khi thay dôi so luçmg lao dng tham gia phucmg an ti doanh 

nghip. 

Ban Quàn 1' các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty biêt, 
thirc hin./.ukt' 

Nii n1:mn: 
- Cong ty TNHH Framas Korea Vina (hirc hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Sâ Giao thông Vn tãi (phOi h9p); 
- UBND huyn Long Thành ) 
- PhO Truâng ban phii trách (dë chi do); 
- Các phông, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quãn Is'; 
- Lixu: VT, DN (Khánh). 

 

Throng Th Xuân Ntro'ng 

S 26, Dung 2A, KCN Biên Hèa 11, thãnh ph Biên Hôa, tinh Dông Nai 
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