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V/v th chCrc lam them tü trCn 200 

gió den 300 giôinam. 

Dng Nai, ngày  ac!j  tháng ,1'l nám 2021 

KInh gui: Các Doanh nghip trong các Khu cong nghip Dng Nai 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai nhn duçc van bàn cüa mt 
so doanh nghip ye vic tO chuc lam them tü trên 200 gii den 300 gi näm 
2021, can cü các quy djnh cüa pháp lu.t lao dng, Ban Quãn l' có kiên nhi.r 
sau: 

1. Theo quy djnh ti Diu 10?-  Bô lut Lao dng nàm 2019 thI các doanh 
nghip sânxuât, gia cong xuât khâu san phâm hang dt, may, da, giày, din, 
din tir, chê biên nông, lam, diem nghip, thüy san; tru&ng hqp giái quyêt cOng 
vic dôi hôi lao dng có trInh d chuyên môn, k thut cao ma thj tnrôrng lao 
dng không cung ng day dU, kjp thyi hoc trong tru&ng hqp phãi giãi quyêt 
cong vic cap bach, không the trI hoãn do tInh chat thñ vii, thii diem cüa 
nguyen lieu, san phãm hoc dê giâi quyêt con vic phát sinh do yêu to khách 
quan khOng dir 1iu truâc, do h.0 qua thyi tiêt, thiên tai, hOa ho?n, djch h9a, 
thiêu din, thiêu nguyen lieu, sir CO k thut cüa day chuyên san xuât; duqc to 
chüc lam them không qua 300 gi trong mt nàm. 

Khi t chüc lam them gi theo quy djnh trên, doanh nghip phái thông 
báo bang van bàn g11i Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip Dông Nai. 

2. V ngành ngh kinh doanh, các doanh nghip có th can cCr h th6ng 
ngành kinh t Vit Nam (Ban hành kern theo Quyêt djnh sO 27/2018/QD-
TTg ngày 06 tháng 7 näm 2018 cüa Thu trnIng ChInh phü). 

Ban Quân l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo dn các doanh 
nghip bit, t chrc thirc hin (neu có nhu cau). 

Trân tr9ng./t 
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