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Dng Nai, ngày  A  tháng 10 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thtrc hin phiro'ng an t chfrc cho ngirôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong Iy TNIIH United Jumbo 
(KCN Sui Tre, TP. Long Khánh, tinh 01ng Nai) 

Can cu Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chong djch Covid-19 và t1rng biiâc phc hôi, phát trin kinh t 
- xâ hi trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa TJBNT) 
tinh huàng dan vic thrc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tinh hInh mói; 

Xét phixcing an cüa doanh nghip däng k tai  Van bàn s JB211015-02 
ngày 15/10/2021; 

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

1. Tip nhn và chp thun dang k vic thic hin phucing an t chüc cho 
ngirñ lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH United Jumbo. 

2. Cong ty chju trách nhim t churc thirc hin phuang an san xu.t kinh 
doanh, dam bâo an toãn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip ch.t chë vài các 
cci quan quàn 1, chInh quyên dja phucmg trong qua trInh thrc hin và xü l các 
tInh huông phát sinh djch bnh t.i doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quàn 1 các KCN Dng Nai bitt, theo 
dôi, thng hcp khi thay di so lucing lao dng tham gia phuang an tai  doanh 

nghip. 

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

No'inh(in: 
- Cong ty TNHH United Jumbo (thc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tlnh, LDLE) tinh 1 
- Sâ Giao thông Vn tái (phôi hçip); 
- UBND TP. Long Khánh; 
- Phó Tnzang ban ph trách (d chi 40); 
- Các phông, Trung tAm (thijc hin); 
- Website Ban QuAn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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