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Thing Nai, ngày  5  tháng  4'4f  nám 2021 

KInh g1ri: Các doanh nghip trong khu cong nghip 

Ngay 19/11/2021, Ban Quân 1 các KCN ban hành Van bàn s 
5059/KCNDN-LD ye vic thirc hin báo cáo tmnh hInh sü diving lao dng, trong 
do có báo cáo tInh hInh sir dicing lao dng nithc ngoài nàm 2021. 

D kjp than thng kê dy dü s lieu lao dung nuâc ngoài hin dang lam 
vic tai  các khu cong nghip Dông Nai báo cáo B Lao dng Thircing binh - Xã 
hi, Ban Quán l các KCN dé ngh các doanh nghip khu cong nghip cung cap 

A A • A • so hçu lao dQng nuoc ngoai dang lam vice ti doanh nghicp theo humg dan sau: 

Truy cp trang web http://diza.dongnai.gov.vn  - DANH MTJC: Biu 
mâu báo cáo - Thê.ng kê - Báo cáo tInh hmnh sCr d%ing lao dung ntthc ngoài nàm 
2021- LINK BAO CÁO. 

Thai gian nhçp die lieu báo cáo tInh hInh sz dyng lao d5ng nu'ác ngoài 
nám 2021: Trwó'c ngày 02/12/202 1. 

Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khãn, vuing m.c, các doanh 
nghip lien h Phông Quán l Lao dng (02513.892.307 - Ext: 263) de duçic 
huóng dan, giài dáp chi tiêt. 
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