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DngNai, ngày tháng  ,f 0 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin d1ng thbi phtrong an 03 ti chô và cho ngtrYi lao dng 

di v hang ngày cüa Chi nhánh Cong ty TNHH SX Co khI và Dch viii Di Phüc 
(KCN Go Dâu, huyn Long Thành, tinh Bong Nai) 

Can cü Chi th so 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 v vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông dch Covid- 19 và trng brnic phc hôi, phát triên kinh té 
- xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huâng dan vic thrc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mói; 

Xét phuorng an dang k cüa doanh nghip ti Van bàn s 02 ngày 
13/10/202 1. 

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

1. Tiêp nhn Va ch.p thu.n dang k thirc hin dng thai phucing an 03 tai 
chô và phuo'ng an tO chüc cho ngithi lao dng di ye hang ngày cüa Chi nhánh 
Cong ty TNHH SX Cor khI và Djch vi Di Phüc. 

2. Cong ty chju trách nhirn th ch(rc thirc hin phuorng an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hqp chit chë vói các 
ccr quan quán l, chInh quyên da phuang trong qua trInh th%rc hin và xü 1 các 
tInh huông phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai 
biêt, theo dOi, tong hqp khi thay dOi so luçmg lao dng tham gia phuang an tai 
doanh nghip. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thuc hiên./.,L 

Nol nhân: 
- Chi nhánh Cong ty TNHH SX C khI và Djch vii Di PhUc (thrc hin 
- SO Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 1 
- SO Giao thông Vn tãi; (phôi hp); 
- UBND huyn Long Thanh; 
- Phó TruOng ban phi trách (dë chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (Ng9c). 
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