
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S:  çJ3ç2  /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày ,t V  tháng nám 2021 

THONG BAO 
V/v däng k3' thiyc hin phtro'ng an t chfrc cho ngtrôi lao dng di v hang ngày 

cua Cong ty TNHH Che bien Thirc pham Thirong mi Pha Le 
(KCN Nhoii Trach II-Nhon Phil, huyn Nho'n Trch, tinh iMng Nai) 

Can ct'r Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 v các bin pháp tm thñ 
"ThIch img an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-19" trên dja bàn tinh 
DôngNai; 

Can eir Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan vic thirc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác 
phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mcci; 

Xét phuong an däng k) cüa doanh nghip ti van bàn s 01/2021 ngày 
27/10/2021. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chp thun dang k vic thirc hin phucing an t chirc cho 

ngrnii lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Ch bin Thirc phãm Thung 
mai Pha Lê. 

2. Doanh nghip chiu trách thim t chirc thrc hin phucmg an san xut kinh 
, , Ic . . 1c , doanh, dam bao an toan phong chong dch Covid -19. Bo tn khu vrc/phong each ly 

tm thd (FO, F 1) ti doanh nghip dap irng các diàu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ngu?Yi lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phãi kIch hot 
ngay Phumg an phông chông djch ti doanh nghip và báo cho Ban chi do phàng 
chOng djch thành ph&huyn, Trung tam y tê thânh ph&'huyn ni doanh nghip 
dang hot dng và Ban Quãn l các Khu cong nghip. Doanh nghip phâi dmg 
ngay hot dng các chuyên, phãn xu&ng,.. co FO, chU dng thrc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hqp vth các Co quan quãn 1, chInh quyn dja phucmg 
trong qua trInh thrc hin phucrng an; thrc hin thông báo cho Ban Quãn l các 
KCN Dng Nai biêt, theo dOi, tong hçip khi thay dôi sO lucmg lao dng tham gia 
phuong an ti doanh nghip. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt, thrc 
hiên./.  '4,iJ 

No'i nhin: 
- Cong ty TNHH Ch bin Thrc phm Thuong mi Pha Lê 
(thrc hin); 
- Sà Y t& Cong an tinh, LDLD tinh 
- Sà Giao thông Vn tái (phôi hcip); 
- Bi thu, Chü tjch UBND huyn Nhcin Trach J - Phó Truàng ban (phM hçp chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Ltru: VT, QLDN (Cánh). 

RUONG BAN 
NG BAN 

Throng Thj uân Niro'ng 

S 26, Dithng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên Hôa, tinh Ding Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://dizadongnai.gov.vn  
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