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CONG HOA xA HO! CH NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày  ,4,  (hang  ,7'O nãm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phuong an t chfrc cho ngtroi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty C phân Hóa phâm Tñng Vit 
(KCN Nho'n Trach II-Nhon PhIi, huyn Nho'n Trch, tinh Bong Nai) 

Can cir Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 vâ trng bu9c phiic hôi, phát trin kinh t 
- xã hi trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van ban s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa TJBND 
tinh huàng dan vic thirc hin các phwng an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mdi; 

Xét phuong an dàng k cüa doanh nghip t?i van bàn s 01/TV-21 1015 
ngày 12/10/2021. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nh.n và chp thu.n däng k vic thirc hin phi.rcrng an t chirc cho 

ngithi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty Co phân Hóa phâm Tüng Vit. 
2. Cong ty chju trách nhim t chirc thrc hin phwng an san xut kinh 

doanh, dam báo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hcip chat chê v&i cá 
Ca quan quân 1, chInh quyên dja phucing trong qua trInh thrc hin và xr 1 các 
tmnh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thirc hin thông báo cho Ban Quân l các Khu cOng nghip Dng Nai 
bit, theo dOi, tng h?p khi thay dOi so lucng lao dng tham gia phwmg an tti 
doanh nghip. 

Ban Quan 1 các Khu cong nghiêp Dng Nai thông báo Cong ty bi&, 
thiic hiên./. 

Noinhân: 
- Cong ty Co phân HOa phâm Tüng Vit (thirc hin); 
- Sâ Y t& COng an tinh, LDLD tinh 
- SO Giao thông Van tãi (phOi hçip); 
- UBND huyn Nhcm Trach J 
- PhO IrirOng ban phii trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quan I; 
- Luu: VT, QLDN (Cánh). 
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s6 26, Du?ng 2A, KCN Biên Hôa H, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
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