
KT. TR1X1NG BAN 
TG BAN 

UBND TINH DONG NAT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN Lc' Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S: 04  /TB-KCNDN Dáng Nai, ngày  04  tháng 0-i nám 2022 

THÔNG BAO 
V/v däng k thic hin phtrcrng änt chu'c cho ngu'ô'i lao dng di ye hang ngày 

ella Chi nhánh Cong ty Co phân Cong nghip nhira Phll Lam 
(KCN Amata, thãnh phô Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cir Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye các bin pháp tm thai "ThIch irng an toàn, !inh hot, kiêm soát hiu qua djch 
COVID-19" trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cix Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
hithng dan vic thrc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác 
phông chOng djch Covid-19 trong tInh hInh mdi; 

Xét phuang an cüa doanh nghip däng k ti van bàn s 75/PL-PQL ngày 
2 1/12/202 1; 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chp thun däng k viêc thuc hiên phuang an t chic cho 

ngui lao dng di ye hang ngày cüa Chi nhánh COng ty Co phân Cong nghip nha 
Phü Lam. 

2. Doanh nghip chju trách thim t ch(rc thrc hin phuGng an san xut kinh 
doanh, dam bâo an toàn phông chOng djch Covid -19. Bô tn khu vrc/phông each ly 
tm thi (P0, Fl) tai  doanh nghip dáp ing các diêu kin theo quy dijnh. Khi phát 
hin có ngui lao dng trong doanh nghiep là FO, F 1: doanh nghiep phãi kIch boat 
ngay Phuong an phOng chOng djch ti doanh nghip và bao cho Ban chi do phông 
chong dch thành phô/huyen, Trung tam y tê thành phô/huyn ni doanh nghip 
dang hoat dQng va Ban Quán 1 các Khu cong nghip. Doanh nghip phài dirng 
ngay hot dông các chuyên, phân xurng,.. .có FO, chü dng thrc hin vic each ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hcip vth các Ca quan quàn 1, chInh quyn da phucirng 
trong qua trinh thc hin phuong an; thc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các 
KCN Dng Nai bit, theo dôi, tng hçrp khi thay dôi s lucing lao dng tham gia 
phuong an ti doanh nghip. 

Ban Quãn 1 cac Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt, thrc 
hiên.Aij i' 

No'i nhân: 
- Chi nhánh Cong ty C6 phn Cong nghip nhua PhO Lam (thi,rc hien); 
- Sâ Y të, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Sâ Giao thông Vn tài (phOi h9p); 
- Bi thu. ChU tich UBND thành phO Biên HOa 
- PhO Truang ban ph trách (de chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 
I4989C/O4.OI.2O22/Phrng (0)) 

So 26, DuOng 2A, KCN Biên HOa II, thành phô Biên HOa, tinh Do  
DT: (0251). 3892307-3892378 
E-Mail: bqlkcn@dongnai.gov.vn;  diza@diza.vn  

Fax: (0251). 3892379 
Website: http ://diza.dongnai .gov.vn  
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