
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC IUIU CONG NGHIP 
S:  4 7- 3 / /TB-KCNDN 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày / tháng  4O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thyc hin phtro'ng an to chu'c cho ngtrôi lao dng di v hang ngày 

cua Cong ty TNHH Dirçrc pham Hisamitsu Viçt Nam 
(KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 ye vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tmg buâc phiic hôi, phát triên kinh tê 
- xà hi trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngay 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hithng dan vic thirc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chOng djch Covid-19 trong tInh hInh mài; 

Xét phuang an cUa doanh nghip däng k tai  van bàn s 1893/2021/HVC-
DlZAngày 11/10/2021; 

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

1. Tip nhn và chip thun clang k vic thirc hin phi.rong an to chüc cho 
ngträi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Dixçic phãm Hisamitsu Vit 
Nam. 

2. Cong ty chju trách nhirn t chüc thrc hin phuong an san xut kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hqp cht chë vói các 
co quan quãn 1, chInh quyên dja phng trong qua trInh thrc hin và xir 1 các 
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bitt, theo 
dôi, tong hqp khi thay dôi so krçing lao dng tham gia phiiong an ti doanh 
nghip. 

Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bi&, 
thrc hin./ 

No'inI:In: 
- Cong ty TNHh Duqc phâm Hisamitsu Vit Nam (thc hin); 
- Sâ Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 1 
- Sâ Giao thông Vn tãi . (phM hcip); 
- UBND thành phO Biên HOa J 
- Phó Truâng ban phu trách (clé chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

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