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UBND TINH DONG NAI
BAN QUAN LY
CAC KHU CONG NGHIP
St:

CONG HOA xA HO! CHJ NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Ti.r do - Hnh phüc
DngNai, ngày// tháng /10 nãm 2021

/TB-KCNDN

THÔNG BAO
V/v dáng ky thirc hin phirrng an t chtrc cho ngtrà'i lao dng di v hang ngày
cüa Cong ty TNHH MTV Leather Master
A
(KCN Tam Phtro'c, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai)
S

•A

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tfrng buâc phc hôi, phát triên kinh té
- xä hi trên dja bàn tinh Dông Nai.
Can cr Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND
tinh huOng dan vic thrc hin các phung an san xuât kinh doanh dam bào cong
tác phOng chông djch Covid-19 trong tInh hInh môi;
Xét phuong an dang k ti van bàn d ngày 13/10/202 1 cüa doanh nghip;
Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1.Tip nhn va ch.p thun dàng k vic thijc hin phuo'ng an t chirc cho
ngu?ñ lao dng di ye hang ngày cUa Cong ty TNHI-I MTV Leather Master.
2. Cong ty chju trách thim t chüc thirc hin phucmg an san xut kinh
doanh, dam bào an toàn phông chOng djch Covid -19. Phôi hqp chit chê vâi các
cci quan quàn l, chInh quyên dja phixang trong qua trInh thrc hin và xir 1 các
tInh huông phát sinh djch bnh tai doanh nghip.
3. Thirc hin thông báo cho Ban Quàn 1 các KCN Dng Nai bit, theo
dOi, tong hçp khi thay dôi sO lucmg lao dng tham gia phucing an ti doanh
nghip.
Ban Quãn 1 cáe Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bi&,
thuc hiên.tj
Noinhân:
- Cong ty TNHH MTV Leather Master (thc hin);
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLE) tinh 1
- Sâ Giao thông Vn tãi
(phOi hqp);
- UBND thành ph6 Biên HOa
J
- PhO Trtràng ban phi.i trách (dé chi dao);
- Các phOng, Trung tam (thic hin);
- Website Ban Quãn I;
- Lu'u: VT, QLLD.
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