
UBND TINH DONG NAI 
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CAC KHU CONG NGHIP 
S&  537  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA YLET NAM 
Bôc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày 4 tháng/1b nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v däng k thiyc hin kt h9p phirong an O3ti ch vàdi v hang ngày 

cua Cong ty TNHH nha thep tien che Zamil Viçt Nam 
• •A A (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nau) 

Can c1r Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các bin 
pháp phông, chông djch Covid-19 và trng buóc phc hôi, phát triên kinh tê - xA hi 
trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can ci'r Van bàn s6 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan vic thirc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bào cong tác 
phông chông djch Covid- 19 trong tinh hInh mcii; 

Xét phucmg an cüa doanh nghip däng k ti van bàn s 01 /1{R-Diza 01 và 
so 01/Diza-HR ngày 18/10/2021; 

Ban Quãn l cac Khu cong nghip Dtng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chip thun da.ng k3 vic thrc hin kt hçp phuang an 03 ti 

chô và phucmg an to chrc cho ngui lao dng di, ye hang ngày cüa Cong ty TNHH 
nba thép tiên chê Zamil Vit Nam. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chiic thrc hin phucmg an san xut kinh 
doanh, dam báo an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu virc/phông each ly 
tm thii (FO, F 1) ti doanh nghip dáp üng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin Co ngithi lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phái kIch hott 
ngay Phuang an phOng chông djch ti doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phOng 
chong djch thành phO/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ncli doanh nghip 
dang hoit d)ng và Ban Quãn l các Khu cong nghip. Doanh nghip phãi di'rng 
ngay hot dng các chuyên, phãn xuâng,. . . có FO, chü dng thirc hin vic cách ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hçip vâi các co quan quãn l, chInh quyn dja phucmg 
trong qua trInh thijc hin phucmg an; thirc hin thông báo cho Ban Quàn 1 các 
KCN Dông Nai bitt, theo dôi, t6ng hcp khi thay dôi so luçing lao dng tham gia 
phuing an tai  doanh nghip. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo Cong ty biêt, thirc 
hiên./' 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH nhà thép tin ch Zamil Vit Nam (thuc hin); 
- Sâ Y tê, Cong an tinh, LDLE) tinh 
- Sà Giao thông Vn tãi

r 
(phOi hçp); 

- UBND thành ph6 Bin Hôa 
- PhO TruOng ban (phi hcip chi do); 
- Các phOng, Trung tAm (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I>; 
- Lru: VT, QLLD. 

SO 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phO Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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