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BAN QUAN L 

CAC  JUJU CONG NGHIP 
S:  73P  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGIITA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày c,L tháng 4Q  nám 2021 

THONG BAO 
V/v däng k thirc hin phirong an t chfrc cho ngiroi lao dng di v hang ngày 

cua Cong Iy TNHH Hui Huan Quoc te Viçt Narn 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh Ding Nai) 

Can c1r Chi thj s6 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các bin 
pháp phàng, chông djch Covid- 19 và trng buâc ph1ic hôi, phát triên kinh tê - xã hi 
trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can ci V.n bàn s6 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan vic thirc hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác 
phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phucing an cüa doanh nghip ding k) ti V bàn s 202110 ngày 
20/10/2021; 

Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nh.n và ch.p thun ding k vic th1rc hin phucmg an t chi.'rc cho 

ngt.thi lao dng di ye hang ngày cUa Cong ty TNHH Hui Huan Quôc tê Vit Nam. 
2. Doanh nghip chju trách nhim th ch(rc thrc hin phucmg an san xu.t kinh 

doanh, dam bâo an toàn phông chOng djch Covid -19. Bô trI khu vrc/phàng cách ly 
tam thyi (FO, F 1) tai  doanh nghip dap irng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ng.rii lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phài kIch hot 
ngay Phuang an phông chông djch ti doanh nghip và báo cho Ban chi do phông 
chông djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ncxi doanh nghip 
dang ho.t dng và Ban Quàn 1 các Khu cong nghip. Doanh nghip phài di'rng 
ngay hot dng các chuyên, phân xmng,. . . có FO, chü dng thixc hin vic cách ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hçxp vâi các Co quan quãn l, chInh quyn dja phrrcing 
trong qua trInh th%rc hin phi.rong an; thirc hin thông báo cho Ban Quán l các 
KCN Ding Nai bi&, theo dOi, tong hçip khi thay dôi sO lucng lao dng tham gia 
phuong an t.i doanh nghip. 

Ban Quàn l các Khu cOng nghip Dng Nai, thông báo Cong ty bitt, thçrc 
hiên./i. 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH Hui Huan QuOc t Vit Nam (thjc hin); 
- SO Y tê, COng an tinh, LDLD tinh; 
- SO Giao thông Vn tãi (ph6i hp); 
- UBND huyn Tráng Born; J 
- PhO Throng ban (phôi hqp chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quan 19; 
- Luu: VT, QLLD. 

S6 26, Dix&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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