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UBND TINH DONG NAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
BAN QUAN L Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S: /TB-KCNDN DngNai, ngày  4'  tháng /10  nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dáng k thyc hin phuo'ng an t chirc cho ngtrôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Maspro Vit Nam 
A . A (KCN Amata, thanh pho Bien II, tinh Bong Nai) 

Can cü CM thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 ye vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và trng bràc phiic hôi, phát trin kinh t 
- xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can cü Van ban s6 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huOng dan vic thirc hin các phixong an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phrnmg an cüa doanh nghip däng k tai  van bàn so 101 7/MV-
CV/2021 ngày 17/10/2021; 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chip thun dàng k vic thirc hin phuang an to churc cho 

nguäi lao dng di ye hang ngây cüa Cong ty TNHH Maspro Vit Nam. 

2. Cong ty chju trách nhim t chüc thrc hin phixong an san xut kinh 
doanh, dam báo an toân phOng chông djch Covid -19. Phôi hqp chat chê vci các 
co quan quãn 1, chInh quyén dja phiscing trong qua trInh thirc hin và xir 1 các 
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip. 

3. Thrc 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 phrong an ti doanh 
nghip. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
thirc hin./ç 

No'i n/i tin: 
- Cong ty TNHH Maspro Vit Nam (thrc hin); 
- Sâ Y té, COng an tinh, LDLD tinh 1 
- Sâ Giao thông Vn tãi (phôi hçip); 
- UBND thành phO Bin HOa 
- PhO Truông ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tAm (thijc hin); 
- Website Ban Quãn J; 
- Luu: VT, QLLD. 

S 26, Dung 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DI: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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