
UBND TIM-I DONG NAT CQNG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM BAN QUAN LV Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 
CAC KHU CONG NGHIEP 
S6: /TB-KCNDN Ddng Nai, ngày  ,1i  tháng  ,i'O nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phirong an t chti'c cho ngLrôi lao dçIng di v hang ngày 

cüa Cong ty Dt ChoongNam Vit Nam TNHH 
(KCN Nho'n Trich II, huyên Nhon Trich, tInh Bong Nai) 

CAn ctr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 v& vic thi.rc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và t1rng btxâc phiic hôi, phát trin kinh th 
- xã hi trên dja bàn tinh Dong Nai; 

CAn c1r VAn bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huâng dan vic thrc hin các phuo'ng an sAn xuât kinh doanh dAm bAo cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mth; 

Xét phuong an dAng k cüa doanh nghip tai vAn bàn s O2PA3T-
DV/C VT-HR ngày 15/10/2021. 

Ban QuAn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn vA chip thun dAng k vic thrc hin phuang An t chirc cho 

ngthi lao dng di ye hang ngày Cong ty Dt ChoongNam Vit Nam TNFIH. 

2. COng ty chju trAch nhirn t chxc thirc hin phirnng An sAn xut kinh 
doanh, dAm bAo an toAn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip chat chë vOi các 
c quan quAn 1, chInh quyên dja phirong trong qua trInh thrc hin và xi1 l các 
tInh huông phát sinh djch bnh t?i doanh nghip. 

3. Thirc hin thông bAo cho Ban QuAn l các khu cong nghip Dng Nai 
bit, theo dOi, thng hçxp khi thay dôi sO li.rçing lao dng tham gia phuong an ti 
doanh nghip. 

Ban QuAn 12 cAc Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thi.rc hiên./. 

Noinhân: 
- Cty Dt ChoongNam ViOt Nam TNHH (thc hin); 
- Sâ y té, Cong an tinh, LDLD tinh 1 
- Sâ Giao thông Vn tãi (phôi hçip); 
- UBND huyn Nhcm Trach 
- Phó Tnrang ban phi trách (dO chi do); 
- Các phông, Trung tOrn (thxc hiên); 
- Website Ban QuOn I; 
- Ltru: VT, QLDN (L). 
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