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V/v h6 trçi cir ng.thi tham gia 
04 Doàn kiêm tra dang k mOi, 
dang thirc hin và bô sung lao 
dng cüa các doanh nghip 
thuc hiên "03 ti ch&' 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

DángNai, ngày04 tháng.'fnám 202] 

KHAN 
KInh gi'ri: 

- Cong an tinh; 
- SiYth; 
- Lien doàn lao dng tinh; 

Ngày30/9/2021, Ban Quân l các KCN ban hành Quyt djnh s 
421/QD-KCNDN thành l.p 04 Doàn kiêm tra vic dang k mdi, dang thirc hin 
và b sung lao dng cUa 90 doanh nghip thrc hin "03 ti chô" trong các khu 
cong nghip (KCN), th?ii gian kiêm tra ti'r ngày 04/10/202 1 den ngày 09/10/2021 
(tir thi'r hai den thu bay). 

D giâi quyt nhanh h so cüa doanh nghip và báo cáo kt qua thçrc hin 
ye Ban chi dao  phông chông djch Covid-19 tinh và UBND tinh, Ban Quãn l 
các KCN kinh dê nghj Qu cci quan h trçi cr ngui tham gia day dü 04 doàn 
kiêm tra theo Quyêt djnh nêu trén. 

Dnghj b trI can b thuc tinh d tham gia xuyen su&, không phân cong 
can b cap Huyn do day là dàng k kiêm tra däng k) mói, dang thirc hin và bô 
sung lao dng cüa doanh nghip thirc hin "03 ti chô", thai gian xi:r l gap. 

Trân tr9ng./yL  

DInh kern QuØdinh  s 421/QD-KCNDN ngày 3 0/9/2021. 

KT. TRIfONG BAN 
0 TRU€ING BAN 

êVãnDanh 

S 26, Dithng 2A, KCN Biên Hôa II, Tp. Biên Hôa, Bong Nai 
DT: (0251)3892 378 —234; Fax: (0251) 3892 379 
Email: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http ://diza.dongnai.gov.vn  

Noi n/ian: 
- Nhu trén; 
- UBND Tinh (báo cáo); 
- BCE) phông, chong djch Covid-19 tinh (báo cáo); 
- Cong ty kinh doanh h tang KCN (thông tin den DN); 
- Phó Tnthng ban (ph6i hcip chi d?o); 
- Các phông, b phn (thrc hin); 
- Website BQL;' 
- Lu'u: VT, MT (NT). 
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