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S:  41'44  / KCNDN-MT 
V/v h trçi cr nguri tham gia Doân 
kiêm tra cong tác phông chông djch 
Covid-19 vâ thirc hin phucmg an hot 
dung san xu&t "td chic cho ngithi lao 
dong di — ye hang ngày" 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tn' do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày O tháng-'(ifnam 2021 

KI-JAN KInh gl'ri: 
- Cong an tinh; 
-SôYtê; 
- Lien doãn lao dng tinh; 
- UBND TP. Biên Hôa, TP. Long Khánh, huyn Long 

Thành, Nho'n Tr.ch, Trãng Born. 

Ngày 09/11/2021, Ban Quãn 1 cac KCN ban hành Quy& djnh s 
4 7f /QD-KCNDN thành l.p Doàn kiêrn tra vic cong tác phông chông djch 
Covid -19 và vic th%rc hin phi.rang an hot ctng san xuât "to chzc cho ngu'ô'i 
lao d5ng di- ye hang ngày" cüa 20 doanh nghip trong các khu cOng nghip, 
thai gian kiêm tra tr ngày 15/11/2021 den ngày 19/11/2021 (ti'r thir Hai den thu1r 
Sáu). 

D kjp thii tng hqp, báo cáo kt qua th%rc hin v Ban chi d.o phông 
chOng djch Covid- 19 tinh và UBND tinh, Ban Quãn 1 cac KCN kInh dé nghj 
Qu cci quan hO trçl cu1r nguäi tharn gia day dü doàn kiêm tra theo Quyêt djnh 
nêu trén. 

Trân tr9ng./. 

DInh kern Quyê't djnh sO' 4 /QD-KC'NDN ngày O5 /11/2021 >,'— 
No'i nhân: 
- Nhtr trên; 
- UBND Tinh (báo cáo); 
- BCD phang, chóng dch Covid-19 tinh (báo cáo); 
- Cong ty kinh doanh h thng KCN (thông tin den DN); 
- PhO Trithng ban (phoi hçp chi d?o); 
- Các phông, hO phãn (thi,rc hin); 
- Website BQL; 
- Lixu: VT, MT (NT). 
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