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CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VLT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày 4'j tháng.-(O nàm 2021 

THONG BAO 
V/v däng k thirc hin dIng thôi phirong an 03 ti ChVã cho ngu'ôi lao dng 

di, ye hang ngay cua Cong ty Phan bon Viçt Nht 
(KCN Go Du)  

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

Can cü Van ban so 124 19/UBND-KG\TX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh htrâng dan vic th'çrc hin các phxang an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phOng chông djch Covid-19 trong tInh hInh mài; 

Xét phixcing an dang k cüa doanh nghip tai  v.n bàn s 59/2021/TH ngây 
18/10/2021. 

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

1. Tip nhn và ch.p thun däng k3 vic thirc hin kt hqp phi.rcmg an 03 
ti chô và phuong an to chirc cho ngui lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty 
Phân bón Vit Nht. 

2. Cong ty chju trách nhirn th chüc thirc hin phtrng an san xut kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip ch.t chë vâi các 
cci quan quân l, chInh quyên dja phuang trong qua trInh thirc hin và xir l các 
tInh huông phát sinh djch bnh tai  doanh nghip. 

3. Thrc hin thông báo cho Ban Quân I các KCN Dng Nai bitt, theo 
dôi, tong hçip khi thay dOi so luçing lao dng tham gia phixing an tai  doanh 

nghip. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit, 
th%rc hin./.tL 

Noi nhln: 
- Cong ty Phân bOn Vit N14t (thrc hin); 
- SOY t, Cong an tinh, LDLD tinh; 1 
- SO Giao thong Vn tài; (phôi hcip); 
- UBND Huyn Long Thanh; J 
- PhO TruOng ban ph%i trãch (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 
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