
UBND TIN}I DONG NAT CQNG HOA XA HII cHU NGHLA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S& /TB-KCNDN DngNai, ngàyyt tháng  /f  nám 2021 

THÔNG BAO 
A V/v dang ky thiyc hiçn phiro'ng an to chirc cho nglroi lao dçng 

di v hang ngày cüa Cong ty TNHH Cong nghip Taitech 
(KCN Nho'n Trch I) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và timg biróc phc hôi, phát trin kinh t 
- xâ hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can dr Van bàn so 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huéing dan vic thirc hin các phuorng an san xuât kinh doanh dam bào Cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phixang an dang k cüa doanh nghip t?i  van bàn so 01/10/2O21PATT 
ngày 20/10/202 1. 

Ban Quán 1 các Khu Cong nghip Dông Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun dàng k vic thirc hin phtrcmg an to chirc cho 

nguii lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNFIH Cong nghip Taitech. 
2. Doanh nghip chju trách nhim to chüc thirc hin phuong an san xuât 

kinh doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19.Bô tn khu virc/phông 
each ly t?m  thyi (FO, F 1) tai  doanh nghip dáp üng các diêu kiin theo quy djnh. 
Khi phát hin có ngithi lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip 
phãi kIch hoit ngay Phirang an phông chông djch ti doanh nghip và báo cho 
Ban chi d.o phông chông djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành 
phô/huyn nci doanh nghip dang hot dng và Ban Quân 1 các Khu Cong 
nghip. Doanh nghip phãi dfrng ngay hoat dng cad chuyên, phân xithng,. . .có 
FO, chü dng thirc hin vic each ly P0, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phôi hçip vth các cci quan quãn l, chinh quyên da 
phirong trong q

,

ua trInh thirc hin phucing an; thrc hin thông báo cho Ban Quân 
l các KCN Dông Nai bit, theo dôi, tong hqp khi thay dôi so li.rgng lao dng 
tham gia phucing an tai  doanh nghip. * 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dông Nai, thông báo Cong ty biêt, 
thrc hin./. 

Nii nhn: 
- Cong ty TNHH Cong nghip Taitech (thrc hin); 
- BI thu, chO tich  UBND huyn Nhan Trch 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Sâ Giao thông Vn tãi (phôi hçp); 
- UBND huyn Nhan Trach 
- PhO Truâng ban phi trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quan l; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 
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