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BAN QUAN L 

CAC iuiu CONG NGHIP 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

   

S:  1/  4OfKCNDN-WDD Dông Nai, ngày 04 tháng -/1  nàm 2021 

V/v nhc to ma QR dja dim và yêu 
câu ngtr&i lao dng sfr ding PC- 

COVID khai báo y tê 

KInh gui: Các doanh nghip Khu cong nghip 

Ngày 18/10/202 1, Ban Quãn l các KCN Dng Nai có van ban s 
44661KCNDN-LD v vic to ma QR dja dim và sfr diing PC-COVID khai báo 
y tê, trong do, d nghj các doanh nghip nhanh chóng t chüc trin khai vic 
quét ma QR và sü ding PC-COVID ti Cong ty, nu sau ngày 22/10/202 1, 
doanh ng1iip nâo không thrc hin sê bj xtr l theo quy djnh. 

Qua thng kê cüa Sâ Thông tin và Truyn thông trên nn tang khai báo y t 
vâ quét ma QR quãn l ra vào các dja dim cong cong qua irng dicing PC-
COVID, t5 l thuê bao cài d.t üng diing PC-COVID vn cOn thp. 

Ban Quân l các KCN Dng Nai d nghj các doanh nghip nghiêm tOc thrc 
hin van bàn s 4466IKCNDN-Lf) và trin khai cho ngix&i lao dng quét ma QR 
hang ngày khi vào nhà may lam vic vâ bao cáo kt qua thrc hin truâc ngày 
06/11/202 1 bang each truy cp link hoc quét ma ben duâi, din thông tin, dInh 
kern file "ljch sü quét ma QR" tai  cong ty: 

Link biu mu báo cáo Ma vach d truy cp biu mu báo cáo 

https ://tinyurl.comITAO-VA- 
QUET-QR ..: 
ho.c: 

• -" 
https://forms.gle/VeYBnnbHxzWye  . 
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Trân tr9ng./. 

Noi nhn: 
- Nhii trén; 
- Phó Trueing Ban phi trách (d chi dao); 
- Phông QLLD, QDN (phôi hcip); 
- Website Ban Quan 1'; 
- Lixu: VT, VPDD. 

s6 26, dtr&ng 2A, KCN Biên Hàa II, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892378 (Ext:101) Fax: (0251) 3892379 
Email: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website:http://diza.dongnai.gov.vn  
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