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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  Oj  tháng ,/  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v däng k thyc hin phu'ong an 03 ti ch 

cüa Chi nhánh Cong ty C phn Cong nghip nhra Phil Lam 

(KCN Amata, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cü Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye các bin pháp tm th&i "ThIch rng an toàn, linh hoat,  kiêm soát hiu qua djch 
COVID- 19" trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van bàn s 124191UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
huàng dthi vic thrc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong tác 
phông chong djch Covid-19 trong tInh hhth mâi; 

Xét phung an cüa doanh nghip däng k t.i van bàn s 571PL-PQL ngày 
03/11/2021; 

Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chap thun dàng k vic thirc hin phucmg an 03 ti ch cüa 

Chi nhánh Cong ty Co phân Cong nghip nhra Phü Lam. 
2. Doanh nghip chju trách nhim t cht'rc thirc hin phrnmg an san xut kinh 

doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu c/phông each ly 
tm thyi (FO, F 1) ti doanh nghip dáp irng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát 
hiên có ngmthi lao ctng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phãi kich hoat 
ngay Phuang an phàng chông djeh tai  doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phông 
chOng djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn nai doanh nghip 
dang hot dng và Ban Quãn l các Khu cong nghip. Doanh nghip phâi dung 
ngay hoat dng các chuyên, phãn xung,. . .có FO, chü dng thrc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hqp vOi các c quan quàn l, chinh quyn dja phucmg 
trong qua trInh thrc hin phut:ing an; thirc hin thông báo cho Ban Quân l các 
KCN Dng Nai bit, theo dOi, tong hçp khi thay dôi so luçmg lao dng tham gia 
phuang an ti doanh nghip. 

Ban Quàn l' các Khu cong nghip D6ng Nai thông báo Cong ty bitt, thirc 
hiênJ.k 

Noi nhn: 
- Chi nhánh Cong ty CO phn COng nghip nha Phi Lam (thc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLE) tinh 1 
- Sà Giao thông Vn tâi (phôi hqp); 
- B! thu, Chü tjch UBND thanh ph Bian Hôa J 
- PhO TruOng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 

s6 26, Du?ing 2A, KCN Biên Hôa II, thành phó Biên Hôa, tinh Ding Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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