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UBND TINH DONG NAT
BAN QUAN LV
CAC KHU CONG NGHIEP
S: 444 /TB-KCNDN

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

Dng Nai, ngày ,/(tháng 1t näm 2021

THÔNG BAO
V/v clang k thtrc hin phirong an to chirc cho ngirôi lao dng di ye hang ngày
ella Cong ty TNHH Majestic Enterprise
(KCN Nho'n Trch I, huyn Nho'n Trich, tInh 01ng Nai)

Can cü 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 bithc phic hôi, phát trin kinh t
- xã hi trén dja bàn tinh Dong Nai;
Can cr Van ban s 12419/UBND-KGVX ngày 1 1/1 0/2021 cüa UBND
tinh hithng dan vic thrc hin các ph.wng an san xuât kinh doanh dam báo cong
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mOi;
Xét phixang an clang k cüa doanh nghip ti van ban s 20211001/MJHRngày 15/10/2021.
Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1. Tip nhn và chap thu.n clang k vic thirc hin phixang an th chüc cho
ngix&i lao dng di ye hang ngày Cong ty TNHH Majestic Enterprise.
2. Cong ty chju trách nhirn th chirc thirc hin phucing an san xut kinh
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hqp chat the vài các
co quan quán 1, chInh quyên dja phrnmg trong qua trInh thrc hin và xü l các
tInh hung phát sinh djch bnh tai doanh nghip.
3. Thirc hin thông báo cho Ban Quán l các khu cong nghip Dng Nai
bit, theo dOi, tng hçp khi thay di s h.rçmg lao dng tham gia phuong an ti
doanh nghip.
Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo Cong ty biêt,
thrc hin./.Th4p
Noi nhmn:
- Cty TNHH Majestic Enterprise (thçic hin);
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 1
- Sâ Giao thông V.n tái
(phôi hcip);
- UBND huyn Nhcin Trach .
- Phó Trumg ban phi trách (dé chi do);
- Các phông, Trung tam (thirc hin);
- Website Ban Quãn 1;
- Luu: VT, QLDN (L).
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