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CAC iurn CONG NGHIP 
S:  34  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI HU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phuc 

Dng Nai, ngày  4  tháng  AO  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin dng thè'i phtrong an 03 ti chvà cho ngu* lao dng di, 

ye hang ngay cua Cong ty Co phan Chan nuoi CP Viet Narn 
— Nhà may p trirng 3 Bng Nai 

(KCN Song May, Huyçn Trang Born, tinh Bong 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 tirng buic phiic hôi, phát trién kinh 
tê - xã hi trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can dr Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hi.râng din vic thrc hin các phi.rcng an san xuât kinh doanh dam bâo 
cong tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mOi; 

Xét phiwng an cüa doanh nghip däng k tai  Van bàn s 21 1012-CPV 
ngày 12/10/2021. 

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

1. Chip thun dang k thrc hin dng thai phuong an 03 ti ch va 
phuing an cho ngixôi lao dng di, ye hang ngây cüa Cong ty Co ph.n Chän 
nuOi C.P Vit Nam — Nba may âp trCrng 3 Dông Nai. 

2. Cong ty chju trách nhim t chüc thirc hin phucmg an san xu.t kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip chat chë vth 
các Co quan quàn 1, chInh quyên da phuong trong qua trInh thc hin và xir l 
các tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quãn l các KCN Dng Nai bit, theo 
dôi, tOng hqp khi thay dOi so hrqng lao dng tham gia phuong an t?i  doanh 
nghip. 

Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty bitt, 
thrc hin./ 

Noinhln: 
- Nhà may p trüng 3 D6ng Nai (thrc hin); 
- Sâ Y t Cong an tinh, LDLI) tinh; 1 
- Sà Giao thông Vn tái; (phOi hçp); 
- IJBND Huyn Trãng Born; 
- Phó Truâng ban ph trách (dé chi do); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quan I; 
- Luu: VT, QLLD. 

S 26, Dixäng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
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