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KT. TRIJNG BAN 
PHO TRUNG BAN 

UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: 51j 4  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phuc 

Ddng Nai, ngày tháng ,1O nám 2021 

THONG BAO 
V/v däng k?  thirc hin phtro'ng an t chü'c cho ngtrô'i lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ly TNHH MTV Phát trin Cong nghip BW Nhon Trch 
(KCN Nhon Trich II-Lc Khang, huyn Nho'in Trich, tinh Dng Nai) 

Can cir Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 v các bin pháp tm thai 
"ThIch üng an toãn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid-19" tren dja bàn tinh 
DôngNai; 

Can ci'r Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan vic thirc hin cac phixcing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác 
phông chông djch Covid- 19 trong tinh hmnh mOi; 

Xét phung an däng k) cüa doanh nghip t.i van bàn ngày 29/10/2021. 
Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chap thun däng k3 vic thirc hin phrnmg an t chirc cho 

ngui lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH MTV Phát triên Cong nghip 
BWNho'nTrach. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th churc thiic hin phinmg an san xut kinh 
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu c/phàng cách ly 
tm thii (FO, F 1) tai  doanh nghip dap 1'rng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hin có ngui lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phãi kIch hoat 
ngay Phung an phông chông djch tai  doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phông 
chông djch thành phôIhuyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ncxi doanh nghip 
dang hot dng và Ban Quán 1 các Khu cong nghip. Doanh nghip phãi di'rng 
ngay hot dng các chuyên, phân xuâng,. . . có FO, chU dng th1rc hin vic cách ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip pMi hçp vôi các cci quan quail i, chInh quyn dja phiicmg 
trong qua trmnh thirc hin phucing an; thirc hin thông báo cho Ban Quàn l cac 
KCN Dng Nai biêt, theo dOi, Mng hp khi thay dOi sO luqng lao dng tham gia 
phucmg an ti doanh nghip. 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt, thirc 
hiên./: 

Noi nhin: 
- Cong ty TN}IH MTV Phat triën CN BW Nhcxn Trach 
(thuc hin); 
- S Y t, COng an tinh, LDLD tinh 
- So Giao thông Vn tãi (ph& hcp); 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trach J - PhO TrixOng ban (ph& hcip chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); -r . 
- Website Ban Quan ly, .

) - Luu: VT, QLDN (Cánh). 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hàa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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