
UBND TINH DONG NA! 
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CAC KHU CONG NGHIP 
S: fl  /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc lap - Ti do - Hnh phñc 

 

£kng Nai, ngày2 tháng 10 nám 2021 

THONG BAO 
V/v däng k thirc hin phuongán t chtic cho ngirà'i lao dng di v hang ngày 

cua Cong ty TNHH Bi Bong 
(KCN Tam Phiro'c, TP. Biên Hôa, tinh BIng Nai) 

Can cü Chi thj s 2OICT-UBND ngày 23/10/2021 cüa UBND tinh Dng 
Nai ye các bin pháp tam  thai "ThIch i'rng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua 
djch COVID- 19" trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cü VAn bàn so 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh huàng dan vic thrc hin các phi.rcing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phiicing an dAng k cüa doanh nghip ti VAn bàn so 02 ngày 
25/10/2021. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun dAng k vic thrc hin phi.rong an to chüc cho 

ngx?ii lao dtng di ye hang ngày cüa Côn ty TNHH Dai  DOng. 
2. Doanh nghip chju trách nhim to chrc thrc hin phucrng an san xuât kinh 

doanh, dam bAo an toàn phông chOng djch Covid -19. Bô trI khu vrc/phông cách ly 
tam th?yi (FO, F 1) tai  doanh nghip dáp üng các diêu kiin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ngu?ñ lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phái kich hoat 
ngay Phucing an phông chông djch tai  doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phông 
chông djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn nai doanh nghip 
dang hoit dng và Ban QuAn 1 cac Khu cong nghip. Doanh nghip phAi drng 
ngay hoat dng các chuyên, phân xu6ng,. . . có FO, chü dng thirc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phM hçp vài các cci quan quán l, chInh quyên dja phucing 
trong qua trInh thirc hin phucmg an; thirc hin thông báo cho Ban QuAn 1 các 
KCN Dông Nai biêt, theo dôi, tOng hqp khi thay dôi so luqng lao dng tham gia 
phucing an tai  doanh nghip. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip DOng Nai thông báo COng ty biêt, 
thi,rc hin. 

Noi nhcin: 
- Cong ty TNHH Dai Dng  ( thirc hin); 
- So Y t Cong an tinh, LDLD tinh; 
- SO Giao thông Vn tái; 
- BI thu, Chü tjch TP.Biên HOa; 
- PhO TnrOng ban phi trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tAm (thirc hin); 
- Website Ban QuAn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

 

(phôi hçip); 

 

 

Dtro'ng Tb! Xuân Ntrong 
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