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CAC KHU CONG NGHIP 
S:  5T/3  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI QIU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày 5tháng4o nám 2021 

THÔNG BAO 
• A A r . A V/v dang ky thirc hiçn phiro'ng an to chu'c cho nglro'i lao d9ng di ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Cong nghip Vietwin 
(KCN Nho'n Trich II, huyn Nho'n Trich, tinh Ding Nai) 

Can cir Chi thj s 1 9/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các bin 
pháp phông, chông djch Covid- 19 và t1rng buâc ph%ic hôi, phát triên kinh tê - xà hOi 
trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan vic thrc hin các phixong an san xuât kinh doanh dam bào cong tác 
phông chông djch Covid-19 trong tInh hmnh mOi; 

Xét phucng an däng k cUa doanh nghip tai  van bàn s 10/21-PAVW ngày 
19/10/2021. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dtng Nai thông báo: 
1. Tip nhn va chp thun dang k) vic thirc hin phrnmg an t chüc cho 

ngiiäi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Cong nghip Vietwin. 
2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc thixc hin phixcing an san xut kinh 

doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu c/phông cách ly 
trn thii (FO, F 1) tai  doanh nghip dáp irng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ngixi lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phái kIch boat 
ngay Phumg an phông chông djch t.i doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phông 
chông djch thãnh phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ncxi doanh nghip 
dang boat  dng và Ban Quãn l các Khu cong nghip. Doanh nghip phài dmg 
ngay boat  dng các chuyên, phân xithng,. . . có FO, chU dng thrc hin vic each ly 
P0, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hqp vâi các cci quan quàn l, chInh quyn dja phucing 
trong qua trInh thirc hin phung an; thirc hin thông báo cho Ban Quân l các 
KCN Dng Nai biêt, theo dOi, tong hçip khi thay dôi so luçing lao dung tham gia 
phucmg an tai  doanh nghip. 

Ban Quàn l cac Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt, thirc 
hiên./. L4L- 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH Cong nghip Vietwin (thirc hin); 
- SO Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- SO Giao thông Vn tãi (phOi hp); , J NR G BAN 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhn Trach 

J - PhO TruOng ban (phOi hçp chi dao); '" 
- Các phOng, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quãn Iy'; 
- Luu: VT, QLDN (Cánh). 
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