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BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

Dng Nal, ngay tháng 10 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v dãng k thirc hin phirong an t chfrc cho ngirô'i lao dng di v hang ngày 

ella Cong ty TNHH Emivest Feedmill Vit Nam- Chi nhánh Dng Nai 
(KCN Long Khánh, TP. Long Khánh, tinh DIng Nai) 

Can cr Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/202 1 dlla UBND tinh Dng 
Nai ye các bin pháp tm th?i "ThIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua 
djch COVID- 19" trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cr V bàn so 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huàng dan vic thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mài; 

Xét phixcing an däng k ella doanh nghip ti Van bàn so 17/2021/EFVN 
ngày 25/10/202 1. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn va chap thun dàng k vic thirc hin phircmg an to chüc cho 

ngu?i lao dng di ye hang ngày ella Cong ty TNHIH Emivest Feedmill Vit Nam 
- Chi nhánh Dông Nai. 

2. Doanh nghip chju tráeh nhim to chirc thirc hin phung an san xuât kinh 
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu vrc/phông cách ly 
tm th?i (FO, F 1) ti doanh nghip dáp 1rng các diêu kin theo quy dinh. Khi phát 
hin có nguñ lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phâi kIch hot 
ngay Phucmg an phông chông djch ti doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phàng 
chông djch thành phO/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn nai doanh nghip 
dang hoat dng và Ban Quán l các Khu cong nghip. Doanh nghip phãi drng 
ngay hot dng các chuyên, phãn x.thng,.. .có FO, chll dng thrc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phôi hcip vài các c quan quãn l, chInh quyên dja phung 
trong qua trinh thrc hin phucing an; thirc hin thông báo cho Ban Quãn l các 
KCN Dong Nai biêt, theo dôi, tong hçip khi thay dôi sO luqng lao dng tham gia 
phuorng an ti doanh nghip. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo Cong ty biêt, 
thirc hin.A 

NoinkIn: 
- Cong ty TNHH Emivest Feedmill VN — CN Dng Nai (thuc hin); 
- SO Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- SO Giao thông Vn tài; (phi hp); 
- BI thtr, Chü tjch TP. Long Khanh; J 
- PhO TruOng ban phi trách (dé chi duo); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Ltru: VT, QLLD. 

S 26, Dumg 2A, KCN Biên Hôa II, thành 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  


		2021-10-26T11:12:26+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




