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Dng Nai, ngày ,/çtháng40 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phtro'ng an t chfrc cho ngirô'i lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty C phn Chi syi Cao su V.R.G.SA DO 
(KCN Dau Giay, huyçn Thong Nhat, tinh Bong Nai) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin cac 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tüng buóc phigic hôi, phát triên kinh té 
- xA hi trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can ci'r Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hithng dan vic thigrc hin các phirnng an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tlnh hlnh mOi; 

Xét phi.rong an cüa doanh nghip clang k tai  Van bàn s 25/CV-SADO 
ngày 13/10/2021; 

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

1. Tip nhn và ch.p thi4n däng k vic thigrc hin phuang an t chüc cho 
ngithi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty Co phân Chi sqi Cao su V.R.G. SA 
DO. 

2. COng ty chju trách nhirn th chüc thigrc hin phixong an san xu.t kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hqp ch.t chë vói các 
co quan quãn l, chInh quyên dja phucing trong qua trInh thigrc hin và x1r l các 
tInh huOng phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thigzc hin thông báo cho Ban Quãn l các KCN Dng Nai bit, theo 
dOi, tong hcTp khi thay dôi so luçing lao dng tham gia phrnmg an tai  doanh 
nghip. 

Ban Quàn l các Khu Cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bi&, 
thigrc hiên./ 

Noinhn: 
- Cong ty CP Chi sçi Cao su V.R.G. SA DO (thirc hin); 
- SO Y t Cong an tinh, LDLD tinh; 
- SO Giao thông Vn tãi; (phOi hqp); 
- UBND huyn Thông NhAt; ) 
- Phó lrirOng ban phi trách (de chi do); 
- Các phOng, Trung tAm (thrc hin); 
- Website Ban Quan l; 
- Luu: VT, QLLD. 

S 26, Dixông 2A, KCN Biên Hôa II, thãnh ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcn@dongnai.gov.vn;  diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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