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Dng Nal, ngày,f tháng,'lO näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phirong an t chfrc cho ngtrô'i lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHTI Sejong Paper Tube Vina 
(KCN Nho'n Trach I 

Can cir Chi thi s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tfrng bxâc phiic hi, phát trin kinh t 
- xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hung dan vic thrc hin các phung an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh m&i; 

Xét phixcing an dàng k cüa doanh nghip tai  van bàn s 19102021/SJ 
ngày 19/10/2021. 

Ban Quàn l các Khu cOng nghip Ding Nai thông báo: 
1. Tip nhn va chp thun däng k3 vic thirc hin phng an t chüc cho 

ngxi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHIH Sejong Paper Tube Vina. 

2. Cong ty chju trách nhirn t chüc thrc hin phumig an san xut kinh 
doanh, dam bào an toàn phàng chông dlch  Covid -19. Phôi hçip chat chê vâi các 
cu quan quãn 1, chInh quyên dja phuing trong qua trInh thirc hin và xir 1 cac 
tInh huông phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bit, theo 
dôi, tOng hçp khi thay dOi so luvng lao dng tham gia phi.rcmg an ti doanh 
nghip. 

Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty bit, 
thuc hiên./. • . 

Noinhin: 
- Cong ty TNHH Sejong Paper Tube Vina (thrc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLi) tinh 
- Sâ Giao thông Vn tãi (phM hcip); 
- UBND huyn Nhcm Trach 
- Phó Twông ban phi trách (d chi do) 
- Các phóng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Ltru: VT, DN (Khánh). 
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