
UBND TINH DONG NA! 
BAN QUAN L'' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S&  ç3 ITB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày ,/çtháng40 näm 2021 

THONG BAO 
V/v dãng k thy'c hin dIng thôi phirong an 03 ti ch và cho ngirô'i lao 

dng di, ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Quyt Thng Phát 
(KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các 
bin pháp phóng, chông djch Covid-19 và trng bthc phvc hôi, phát triên kinh 
tê - xA hi trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hithng dn vic thirc hin các phucnig an san xuât kinh doanh dam bâo 
cong tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phiscing an cüa doanh nghip däng k tai van bàn s 02/2021/QTP-
BQL ngày 12/10/2021; 

Ban Quân 1' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 

1. Chap thun däng k thirc hin dng th&i phuong an 03 tai  ch và 
phrnmg an cho ngui lao dng di, ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Quyêt 
Thäng Phát. 

2. Cong ty chju trách thim t chüc thirc hin phumg an san xut kinh 
doanh, dam bào an toãn phông chông djch Covid -19. Phi hçip ch.t chê vth 
các cci quan quân 1, chInh quyên dja phixcmg trong qua trInh thrc hin và xü 1 
các tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bitt, theo 
dôi, tng hçip khi thay dôi so li.rçmg lao dng tham gia phuang an ti doanh 
nghip. 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bi&, 
thc hin./&ç 

Noi nhln: 
- Cong ty TNHH Quyét Thâng Phat (thc hin); 
- SO Y té, Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- SO Giao thông Vn tái; (ph6i hqp); 
- UBND thành ph6 BiOn HOa; J 
- PhO TruOng ban ph trãch (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quàn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRI1OG BAN 
PHO TRI1NG BAN 

So 26, Th.r?ng 2A, KCN Biên I-Iôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vfl  


		2021-10-15T13:42:24+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




