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S& 42'/KCNDN-MT 
V vic tip nhn thông tin khó 
khàn, vithng mac cüa doanh nghip 
thuc linh vijc tài nguyen và rnôi 
tnthng bj ânh hixâng b&i dch bnh 
COVID- 19. 

Dng Nai, ngày dj tháng//4 nàm 2021. 

Kinh gri: Các doanh nghip trong các khu cong nghip Dng Nai. 

Ngày 12/10/2021, Bô Tài nguyen và Môi tmng dã ban hành Quyêt djnh 
so i 955/QD-BTNMT ye thành lgtp to cong tác dc bit ye tháo gä khó khän cho 
doanh nghip và nguâi dan bj ãnh hurng bi djch bnh COVID-19. 

Thuc hiên chi dao cüa UBND tinh tai van bàn so 13580/UBND-KTN 
ngày 03/11/2021 ye triën khai thrc hin Quyêt djnh nêu trên, nhäm kjp th&i tháo 
g khó khän cho doanh nghip do bj ãnh huâng bii djch bnh COVID-19, Ban 
Quàn 1r  các Khu cong nghip dê nghj các doanh nghip trong các khu cong 
nghip có kiên ye nhng khó khän, vixàng mac thuc lTnh virc tài nguyen và 
mOi tnrng dê Ban Quãn 1 các Khu cong nghip tong hçip, báo cáo Bô Tài 
nguyen và Môi trung và UBND tinh có phucmg huàng giãi quyêt nhUng khó 
khän, vuàng mac cho doanh nghip. 

Thông tin cüa các doanh nghip có th gui v Ban Quãn l' các Khu cong 
nghip theo các hInh thirc sau: 

- Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai: S 26, duäng 2A, KCN 
Biên Hèa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai. 

- Dja chi e-mail: qltnmt@diza.vn;  Fax: (0251) 3892379. 

Trân tr9ng >  

Noinhin: 
- Nhtr trén; 
- UBND tinE (báo cáo); 
- S!i Tái nguyen và Moi tru?ing (biêt, phôi hçip); 
- Phó trirông ban (phôi hqp chi dao); 
- Website Ban Quãn 1'; 
-Luu:VT,MT. 
Thüy 2021/Moitruong/Vb. 
thuyvtn@diza.vn. 

S 26, duôug 2A, KCN Biên Hôa II, TP. Biên HOa, T. Dng Nai 
DT: (0251) 3892378 Fax: (0251) 3892379 
E-Mail: diza@diza.vn Website: http ://diza.dongnai.gov.vn  
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