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THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin dngthô'i phirong an 03 tich và cho ng.r lao dng 

di, ye hang ngay cua Cong Iy CP Tp doan xay dirng Hoa Binh 
• A A P A • A (Thi cong cong trinh Dir an 34- Cong ty Phat trien Cong nghiçp BW Nhon Trch 

- KCN Nhon Trich II-Lc Khang) 

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

Can dr Van ban s 12419/UBND-kGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hi.ràng dn vic thirc hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tmnh hInh mOi; 

Xét phucmg an dang k9 cüa doanh nghip ti van ban s6 02/I-IBC-BWNT 
ngày 08/10/202 1, Biên bàn kiêm tra ngày 11/10/202 1 và các tài 1iu bô sung sau 
kiêm tra. 

Ban Quãn 19 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 

1. Tip nhn và chp thun däng k9 vic thtrc hin kt hçp phi.rcmg an 03 
ti ch và phuong an to chrc cho ngu?ii lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty 
CP Tp doãn xây dirng Hôa Bmnh (TM cong cOng trInh "Dir an 34- Cong ty Phát 
triên Cong nghip BW Nhcin Trch - KCN Nhcrn Trch II-Lc Khang). 

2. Cong ty chju trách nhirn th chirc thirc hin phucing an san xuât kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip cht chê vâi các 
cci quan quãn 19, chInh quyên dja phixong trong qua trInh thirc hin Va xlr 19 các 
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Th%rc hin thông báo cho Ban Quãn 19 các KCN Dng Nai biêt, theo 
dôi, tong hcrp khi thay dôi so lucing lao dng tham gia phirong an ti doanh 
nghip. 

Ban Quãn 19 các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty bi&, 
thrc hin./. 

Noinhjln: 
- Cong ty CP TE)XD HOa Blnh (thc hin); 
- COng ty PTCN BW Nhan Trch; 
- S& Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; (phi hcip); 
- 5â Giao thông Vn tãi; 
- UBND Huyn Nhcin Trach; 
- PhO Truàng ban ph trách (d chi dao); ' 4 -.. 
- Cãc phOng, Trung tAm (thc hin); 
- Website Ban Quàn I; 
- Ltru: VT, VPDD. 
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