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UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIV 
S: /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

DngNai, ngày  ,f  tháng  'to  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thiyc hin d1ng thô'i phirong an 03 tich và cho ngirô'i lao dng di, 

ye hang ngay cua Cong ty TNHH San xuat kim loii Yu Cheng 
• A A (KCN Ho Nai, Huyçn Trang  Born, tinh Bong Nai) 

Can cü Chi th sé, 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tfrng buàc phic hi, phát trin kinh 
tê - xA hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huàng dan vic th1rc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bão 
cong tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mói; 

Xét phumg an cña doanh nghip däng k tai  Van bàn s 1310/YC-PA 
ngày 13/10/2021. 

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

1. Chap thun däng k thrc hin dng thii phuong an 03 t.i ch và 
phumg an cho ngithi lao dng di, ye hang ngày cüa Cong ty TNHH San xuât 
kim loai Yu Cheng. 

2. Cong ty chu trách thim t chüc thrc hin phuang an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçp cht ch vói 
các Ca quan quán l, chInh quyên dja phi.rang trong qua trInh thirc hin và xi'r 1 
các tInh huông phát sinh djch bnh t.i doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quàn 1 các KCN Dng Nai bit, theo 
dôi, tng hqp khi thay dôi so hiçing lao dng tham gia phuang an ti doanh 
nghip. 

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

Nti nhin: 
- Cong ty TNHH SX Kim 1oi Yu Cheng (thc hin); 
- S Y tê, Cong an tinh, LDLD tlnh; 1 
- S Giao thong Vn tãi; (phoi hçp); 
- UBND Huyn Trãng Born; 
- PhO Truàng ban phi trách (de chi do); 
- Các phOng, Trung tArn (the hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Lisu: VT, QLLD. 

S 26, Dix&ng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên Hôa, 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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