
UBND TINH DONG NM CONG HOA xA HO!  CIIU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Ty do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP - - 
S6: ITB-KCNDN Ddng Nai, ngày tháng4 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v däng k thirc hin phtro'ng an t chfrc cho ngirôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dch vii Khu cOng nghip Nho'n Trch 6 
(KCN Nhon Trich VI, huyn Nhon Trch, tinh I3ng Nai) 

Can eü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tmg buâc phi1c hôi, phát trin kinh t 
- xä hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van ban so 124191UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huxrng dan vic thirc hin các phixong an san xut kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mói; 

Xét phxcng an däng k cüa doanh ngbip tai van bàn so 1 5/CV-NT6 
ngày 13/10/202 1 (nh.n ngày 2 1/10/2021). 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dông Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn va chap thun dang k vic thirc hin phuang an to chirc cho 

nglx&i lao dng di ye hang ngày Cong ty TNT-Il-I Djch vi Khu cong nghip Nhcin 
Trach 6. 

2. Doanh nghip chju trách nhim tO chüc thirc hin phisong an san xuât 
kinh doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu virc/phông 
cách ly tm thñ (FO, F 1) tai  doanh nghip dáp frng các diêu kin theo quy djnh. 
Khi phát hin có ngi.thi lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip 
phâi kIch hoat ngay Phuong an phông chông dch tai  doanh nghip và bao cho 
Ban chi dao  phông chOng djch thành phO/huyn, Trung tam y tê thãnh 
phô/huyn ncii doanh nghip dang hoat dng và Ban Quãn 1 các Khu cong 

nghip. Doanh nghip phái dung ngay boat  dng các chuyên, phân xu&ng,. . .có 
FO, chü dng thirc hin vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phôi hcip v&i các co quan quãn l, chInh quyên dja 

phucing trong qua trInh thrc hin phucing an; thrc hin thông báo cho Ban Quàn 
1 các KCN Dông Nai biêt, theo dOi, tong hçp khi thay dôi sO luqng lao dng 
tham gia phuong an tai doanh nghip. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo Cong ty biêt, 
thuc hiên.I. 

NoinhIn: 
- Cty TN}1}{ Djch viii Khu cong nghip Nhan Trch 6 (thc hin); 
- SO Y té, Cong an tlnh, LDLD tlnh 1 
- SO Giao thông V.n tài (ph6i hcip); 
- Bf thu, ChU tjch UBND huyn Nhan Trch ) 
- PhO TruOng ban phv trâch (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (L). 
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