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DcngNai, ngàyJ4 thángAO nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dáng k thtrc hin d1ng thô'i phiro'ng an 03 ti ch và cho ngtrô'i lao dng 

di v hang ngày cüa Cong ty TNHH Khoan San xut Thirong miii Dlch  vii Tiên Phong 
(KCN Long Thành) 

Can cü Chi thj s6 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thc hin các bin pháp 
phông, chông djch Covid- 19 và tüng buâc phiic hôi, phát triên kinh t - xã hOi  trên dja 
bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van bàn so 124 19/[JBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh huàng 
dan vic th%rc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chng 
djch Covid- 19 trong tInh hinh mâi; 

Xét phucmg an dang k cüa doanh nghip ti vAn bàn so 01/2021 /PADV ngày 
20/10/2021. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun dang k vic th1rc hin kêt hqp phtxcing an 03 tai  ch 

và phucmg an to chirc cho nguii lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHIH Khoan 
San xuât Thumg mi Djch vi Tiên Phong. 

2. Doanh nghip chju trách nhim to chüc thrc hin phuong an san xuât kinh 
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu virc/phông cãch ly trn 
thii (FO, Fl) tai  doanh nghip dáp lrng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát hin có 
ngithi lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phãi kIch ho.t ngay Phuang 
an phông chông djch tai  doanh nghip và báo cho Ban chi do phông chông djch thành 
phèilhuyn, Trung tam y tê thãnh phô/huyn noi doanh nghip dang ho.t dng và Ban 
Quãn l các Khu cOng nghip. Doanh nghip phãi dirng ngay hot dng các chuyên, 
phân xu&ng,. . . có FO, chü dng thrc hin vic each ly FO, truy vet F 1, F2. 

3. Doanh nghip phôi hçp vâi các cc quan quãn l, chInh quyên dja phumg trong 
qua trInh thrc hin phuong an; thiic hin thông báo cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai 
bit, theo dOi, tng hçip khi thay dôi so hxcing lao dng tham gia phuo'ng an ti doanh 
nghip. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt, thirc 
hin./. 

Ncri nhiIn: 
- Cong ty TNHH Khoan SX TM DV Tin Phong (thc hin); 
- Bi thtr, chO tjch UBND huyn Long Thanh; 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDL[) tinh 
- Sâ Giao thông Vn tãi (ph6i hqp); 
- UBND huyn Long Thành 
- Phó Tnrâng ban phi trách (d chi do); 
- Các phông, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 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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