Người ký: Ban Quản lý các
Khu công nghiệp Đồng Nai
Email:
bqlkcn@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 15.10.2021
15:35:08 +07:00

UBND TiNH DONG NM
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIP
/TB-KCNDN
S6:

CONG HOA xA HO! dllt'J NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Dng Nai, ngày

tháng,/o näm 2021

THÔNG BAO
V/v däng k thyc hin phirong an t chfrc cho ngtrô'i lao dng di v hang ngày
cüa Ngân hang TNBH Indovina - Chi nhánh Dng Nai
(KCN Biên Hôa H, thành ph Biên Hôa, tinh 01ng Nai)
Can cir Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 v vic thrc hin các
bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tüng buàc phic hi, phát trin kinh t
- xa hi trên dja bàn tinh Dông Nai.
Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND
tinh hu&ng dan vic thirc hin các phmg an san xuât kinh doanh dam bâo cong
tác phông chng djch Covid-19 trong tmnh hInh mdi;
Xét phtrcmg an cüa doanh nghip däng k) ti van bàn s 338/IVBP.HCNS ngày 11/10/2021;
Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1.Tip nhn vâ chip thun dàng k vic thrc hin phuong an t chüc cho
ngithi lao dng di ye hang ngày cüa Ngãn hang TN}{H Indovina - Chi nhánh
Dông Nai.
2. COng ty chju trách nhirn t chüc thrc hin phixang an san xut kinh
doanh, dam bâo an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip cht chê vài các
Ca quan quãn l, chInh quyên dja phixong trong qua trmnh thrchin và xir l cac
tInh hung phát sinh djch bnh tai doanh nghip.
3. Thrc hin thông báo cho Ban Quàn 1 các KCN Dng Nai bitt, theo
dôi, tong hçip khi thay di so hxçmg lao dng tham gia phucmg an t.i doanh
nghip.
Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit,
thrc hin./
No'i nhn:

- Ngan hang TNHH Indovina
- Clii nhánh Dng Nai (thi,rc hin);
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 1
(phi hqp);
- Sâ Giao thông Vn tãi
J
- UBND thành ph Bién HOa
- PhO Truàng ban ph trách (dê chi dao);
- C phOng, Trung tam (thc hin);
- Website Ban Quàn 1;
- Luu: VT, QLLD.
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