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UBND TfNH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S&  42.3  / KCNDN-MT 

V/v M trcx c1r ngu?yi tham gia 
03 Doân kiém tra dang k moi, 
clang th%rc hin và bô sung lao 
dng cüa các doanh nghip 
th%rc hiên "03 t?i  ch" 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tu do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngàyC tháng'fOnam 2021 

KHAN 
Kmnhgiri: 

- Cong an tinh; 
- SiYtê; 

- Lien doàn lao ctng tinh; 

Ngày 09/10/2021, Ban Quãn 1 các KCN ban hành Quy& djnh s 
/QD-KCNDN thành 1p 04 Doàn kiêm tra vic dàng k) mâi, dang thirc 

hin và bô sung lao dng cüa 48 doanh nghip thirc hin "03 t?i  ch" trong các 
khu cong nghip (KCN), thii gian kiêm tra tIr ngày 11/10/2021 den ngày 
15/10/2021 (tt'r thu hai den thu sau). 

D giãi quy& nhanh h so cUa doanh nghip và báo cáo kt qua th'rc hin 
ye Ban chi do phông chông djch Covid-19 tinh và UBND tinh, Ban Quán l 
các KCN kInh dê nghj Qu co quan h trçl Ca ngi.ri tham gia day dü 03 doàn 
kiêm tra theo Quyêt djnh nêu trén. 

D nghj b trI can bô thuc tinh d tham gia xuyên su&, không phân côn 
can b cap Huyn do day là dang k kiêm tra clang k3 mói, clang thirc hin và bO 
sung lao dng cüa doanh nghip thrc hin "03 t.i chO", thai gian xü 1' gap. 

Iran trçng./ 

Dinh kern Quylt djnh so  43?'  /QD-KcNDN ngày 09/10/2021. 

Noinlzân: 
- Nhtr trén; 
- UBND Tinh (báo cáo); 
- BCD phông, chong djch Covid-19 tlnh (báo cáo); 
- Cong ty kinh doanh h tAng KCN (thông tin dOn DN); 
- PhO Tnrâng ban (phOi hqp chi do); 
- Các phOng, b phn (thzc hin); 
- Website BQL;' 
- Liru: VT, MT (NT). 
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