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Dng Nai, ngày2&2- thángr'/O näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dáng k thiyc hin phtro'ng an cho ngtrôi lao dng di v 

hang ngày cüa Cong ty TNHH Toda Vit Nam - Nhà thu xây dirng dir an 
Cong ty TNHH OM Digital Solutions Vit Nam 

(KCN Long Thành) 

Can ci.r Chi th s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thiic hin các bin pháp 
phông, chông djch Covid- 19 và t1rng buàc ph1ic hôi, phát triên kinh tê - xâ hi trên dja 
bàn tinh Dông Nai; 

Can cr V bàn so 124 19/UBNDKG\TX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh huàng 
dan vic thirc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chng 
djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phixcing an däng k cüa doanh nghip ti van bàn so 23/HR-GA ngày 
19/10/2021. 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Ding Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun däng k) vic thrc hin phucmg an to chirc cho ngu1i 

lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Toda Vit Nam - Nhà thu xây dirng dr an 
Cong ty TNHH OM Digital Solutions Vit Nam. 

2. Cong ty TNHH OM Digital Solutions Vit Nam có trách thim phôi hqp v1i 

Cong ty TNHH Toda Vit Nam to chrc thrc hin phucing an hoat  dng  tai  cong trInh 
xay drng, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. B trI khu virc/phàng cách ly 
tm thñ (FO, F 1) dáp i.'rng các diêu kin theo quy dnh. Khi phát hin có ngi.rèii lao dng 
trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phái kIch ho.t ngay Phucing an phông chông 
djch t.i doanh nghip va báo cho Ban chi do phông chOng djch thành ph&'huyn, Trung 
tam y tê thành phô/huyn ncñ doanh nghip dang hot dng và Ban Quãn l các Khu 
cOng nghip; dng thii dmg ngay hot dng xây drng, chU dung thc hin vic each ly 
FO,truyvêtFl,F2. 

3. Doanh nghip phôi hcip vth các cci quan quãn l, chInh quyên dja phuang trong 
qua trinh thic hin phucing an; th'ic hin thông báo cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai 
bit, theo dOi, thng hqp khi thay dôi so krcing lao dng tham gia phucmg an t.i doanh 
nghip. 

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

Noi nI,mn: 
Cong ty TNHH Toda Vit Nam (thrc hin); 

- Cong ty TNHH OM Digital Solutions Vit Nam (thc hin); 
- BI thu, chU tjch UBND huyn Long Thanh; 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LOLD tinh 
- So Giao thông V.n tãi 
- UBND huyn Long Thành 
- Phó Twang ban phi,i trách (dé chi do); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 

(phi hcsp); 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thãnh ph 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  


		2021-10-22T14:59:40+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




