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DingNai, ngàyçtháng  /10  nãm 2021 

THONG BAO 
V/v dãng k thirc hin phirong an t chü'c cho ngirôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dinh du*ng A Châu (YN) 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Cn cir Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thc hin các 
bin pháp phàng, chông djch Covid-19 và tfrng bu&c phvc hôi, phát triên kinh tê 
- xA hi trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can cü Van bàn s 12419/UBNDKG\TX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hixing dan vic thrc hin các phixcmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phung an cüa doanh nghip däng k tai  Van bàn s 04/CV ANT 
ngày 12/10/2021; 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chip thun däng k vic thrc hin phrnmg an t chirc cho 

ngithi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Dinh duOng A châu. 

2. Cong ty chju trách nhirn tè chrc thirc hin phixong an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçp cht chë vói các 
Ca quan quàn l, chInh quyên dja phixcmg trong qua trInh thirc hin và xi l các 
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bit, theo 
döi, tong hcip khi thay dOi sO luqng lao dng tham gia phucmg an t?i  doanh 
nghip. 

Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thirc hin./ 

No'inhn: 
- Cong ty TNHH Dinh dtxông A Châu (VN) (thc hin); 
- SO Y té, COng an tinh, LDLD tinh; 1 
- SO Giao thông Vn tãi; (phoi hcp); 
- UBND huyn Trãng Born; 
- PhO TruOng ban phi,i trách (dO chi do); 
- Các phOng, Trung tOrn (thrc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

\ThroPngTh Xuân Ntrong 

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


		2021-10-15T13:45:38+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




