
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN LV 

CAC KIIU CONG NGHIP 
S6:  4k  / KCNDN-MT 

V/v h trçi cr ngiz&i tham gia 02 Doàn 
kiêm tra cong tác phàng chong djch 
Covid- 19 và thirc hin phucng an hot 
dng san xut "t6 chik cho ngwcri lao 
dOng di— ye hang ngày" 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Oc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

DngNai, ngay4thang4onäm 2021 

- Cong an tinh; 
- S& Y tê; 
- Lien doàn lao dng tinh; 
- UBND TP. Biên Hôa, TP. Long Khánh, huyn Long 

Thành, Nhon Trach,  Trâng Born, Thông Nhât. 

Ngày /10/202 1, Ban Quãn l các KCN ban hàrih Quyt djnh s 
52  /QD-KCNDN thành l.p 02 Doàn kiêm tra vic cOng tác phông chông 

djch Covid -19 và vic thrc hin phiicmg an hoat  dng san xuât "to ch&c cho 
ngithi lao dông di - ye hang ngày" cüa 40 doanh nghip trong các khu cong 
nhip, th?ñ gian kiêrn tra tü ngày 01/11/202 1 den ngày 05/11/2021 (tü thu Hai 
den thir Sáu). 

D kjp th&i tng hcip, báo cáo kt qua thirc hin v Ban chi do phông 
chOng djch Covid-19 tinh và UBND tinh, Ban Quãn l cac KCN kInh dê nghj 
Qu cci quan h trçl cü ngusi tham gia day dü 02 doàn kiêm tra theo Quyet djnh 
nêu trên. 

Trân tr9ng./— 

DInh kern Quylt dlnh  sc  4W  /QD-KCNDN ngày /10/202 1. 

KHAN KInh gui: 

Noi nhin: 
- Nhu trén; 
- UBND Tinh (báo cao); 
- BCD phông, ch6ng djch Covid- 19 tlnh (báo cáo); 
- Cong ty kinh doanh ha thng KCN (thông tin den DN); 
- PhO Truâng ban (phói hcp chi dao); 
- Các phong, bO phn (thrc hin); 
- Website BQL; 
- Liru: VT, MT (NT). 

Lê Van Danh 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, Tp. Biên Hôa, Dng Nai 
DI: (025 1)3892 378 —234; Fax: (0251) 3892 379 
Email: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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