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THÔNG BAO 
V/v dáng k thirc hin dng thôi phuo'ng an 03 ti ch và cho ngirôi lao dng 
di v hang ngày cüa Cong ty TNIIII Xây dirng và Thu'o'ng mi Lê Gia Phüc - 

Nhà thu xây dipig diy an Cong Iy TNHH Li Cheng Enterprise Vit Nam 
(KCN Nhoii Trch VI) 

Cäncir Chi thj S6 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 v vic thirc hin các bin pháp 
phông, chông djch Covid- 19 và t&ng buâc phiic hôi, phát trin kinh M - xã hi trên dja 
bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van bàn so 1241 9/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh hixâng 
dan vic thrc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bão Cong tác phông chông 
djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phi.rcxng an däng k cüa doanh nghip tai  van bàn so 20211LGP/TBPAIO258 
ngày 18/10/2021. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dông Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun däng k vic thirc hin kêt hçip phuing an 03 tai  ch 

và phuing an to chirc cho ngui lao dng di ye hang ngày cUa Cong ty TN}-IH Xây drng 
và Thung mai  Lê Gia Phüc - Nba thâu xây dirng dir an Cong ty TNHH Li Cheng 
Enterprise Vit Nam. 

2. Doanh nghip chju trach nhim to chirc thirc hin phucrng an san xuât kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. B6 tn khu vrc/phông cách ly tm 
thyi (P0, Fl) tai  doanh nghip dáp üng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát hin có 
ngui lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phài kIch boat  ngay Phumg 
an phông chông djch t?i  doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phông chông djch thành 
phô/huyn, Trung tam y tê thành phO/huyn nth doanh nghip dang boat dng và Ban 
Quãn l các Khu cong ngbip. Doanh nghip phãi drng ngay hoat dng các chuyên, 
phãn xuing,. . .có FO, chü dng thrc hin vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phôi hçip vâi các ca quan quàn l, chmnh quyên dja phung trong 
qua trInh thirc hin phumg an; thirc hin thông báo cho Ban Quán l các KCN Dông Nai 
bitt, theo dOi, tong hçip kbi thay d6i so hxcmg lao dng tham gia phucxng an tai  doanh 
nghip. 

Ban Quàn l cac Khu cong nghip D6ng Nai thông báo Cong ty bit, thirc 

Noinhin: 
- COng ty TNHH XD và TM Lê Gia PhOc (thijc hin); 
- COng ty TNHH Li cheng Enterprise VN (thc hin); 
- BI thu, chü tjch UBND huyn Nhan Trach; 
- Sà Y t Cong an tinh, LDLD tlnh 
- Sâ Giao thông Vn tãi (ph& hçip); 
- UBND huyn Nhcm Trach 
- PhO Truâng ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 

S 26, Thx?xng 2A, KCN Biên Hóa II, thành ph6 Biên Hàa, 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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