
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L' 

CAC IU1U CONG NGHIP 
S6: /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

DngNai, ngày  2,/1  tháng  ,f  C nãm 2021 

THONG BAO 
V/v däng k thirc hin phiro'ng an t chfrc cho ngtrri lao dng di v hang ngày 

ella Cong ty Hiru han Cong nghip Kin Hang 
(KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các bin 
pháp phông, chôngdjch Covid- 19 và trng buàc phic hôi, phát triên kinh t - hj 
trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can cü V bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan vic thirc hin các phuing an san xuât kinh doanh dam báo cong tác 
phông chông djch Covid-19 trong tInh hlnh mâi; 

Xét phucing an cüa doanh nghip däng k ti van bàn s6 2010-21 /PA ngày 
20/10/2021; 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Ding Nai thông báo: 
1. Tip thnva chip thun dang k vic th1rTC hin phucmg an t chirc cho 

ngu&i lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty HIhi hn Cong nghip Kiên Hang. 
2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc thrc hin phuang an san xut kinh 

doanh, dam báo an toàn phông chông djch Covid -19. Bô tn khu vrc/phông cách ly 
tim thñ (FO, F 1) tti doaith nghip dap i'mg các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ngu?ii lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phãi kIch hot 
ngay Phung an phông chông djch tai  doanh nghip và báo cho Ban chi do phông 
chông djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phôfhuyn nai doanh nghip 
clang hoat  dng và Ban Quan l cac Khu cong nghip. Doanh nghip phái dmg 
ngay hot dng các chuyên, phân xi.thng,. . . có FO, chU dng th%rc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hçip vâi các Co quan quân l, chInh quyn dja phuang 
trong qua trInh thrc hin phuong an; thirc hin thông báo cho Ban Quãn l các 
KCN Dông Nai biêt, theo dOi, tong hçip khi thay dOi sO lugng lao dng tham gia 
phucmg an ti doanh nghip. 

Ban Quãn l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo Cong ty biêt, thrc 
hinJ$ 

Noinh(in: 
• Cong ty Hthi hn Cong nghip Kiên Hang (thrc hin); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Sà Giao thông Vn tái 
- BI thu, ChU tjch UBND thành phô Bién HOa 
- PhO Truang ban phi,i trách (d chi c1o); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quan I; 
- Ltni: VT, QLLD. 

(phi hqp); 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.govxn  


		2021-10-21T15:15:10+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




