
UBND TIN}I DONG NAT 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htinh  phüc 

Dng Nai, ngày /l5tháng tib nám 2021 

THÔNG BAO 
V/vdãng kthirc hin dng thôi phirorng an 03 t. ch và cho ngirôi lao 

dçng di, ye hang ngay cua Cong ty Hiru hn Sçn Tainan (Viet Nam) 
• A A • A (KCN Bien Hoa II, thanh pho  Bien  Hoa, tinh Dong Nai) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tmg biiâc phiic hôi, phát trién kinh 
té - xä hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can ci'r Van bàn s6 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huàng dan vic thrc hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bão 
cong tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh m&i; 

Xét phrnng an cüa doanh nghip däng k tai  van bàn s 10/202 1 ngày 
13/10/202 1; 

Ban Quân 1 các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo: 

1. Chip thun däng k th%rc hin dng thi phrnmg an 03 tai  ch Va 

phrng an cho nglx&i lao dng di, ye hang ngày cüa Cong ty Hftu han  Sçii 
Tainan Wit Nam). 

2. Cong ty chju trách nhim t chüc thirc hin phiixng an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. PhOi hcip chat chë vâi 
các ca quan quàn 1, chInh quyên dja phi.rang trong qua trInh thrc hin và xü 1 
các tInh huông phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quân 1 các KCN Dng Nai bi&, theo 
dôi, tong hqp khi thay dôi sO luçing lao dng tham gia phucing an ti doanh 
nghip. 

Ban Quân l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thrc hin./U.i 

Noi nh(In: 
- Cong ty HUu hn Sçii Tainan (Vit Narn) (thi,rc hin); 
- Sâ Y tê, COng an tinh, LDLE) tinh; 
- Sâ Giao thông Vn tai; (ph& hçp); 
-UBNDthanhphBiênHOa; J 
- PhO Trtrmg ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (th?c hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

S6 26, Du?mg 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 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  


		2021-10-15T10:58:55+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




