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Dng Nai, ngày //tháng4'O nám 2021

THÔNG BAO
V/v dãng kt thtrc hin dng thôi phu'o'ng an 03 ti ch và cho ngtrô'i lao dng
di, ye hang ngày cüa Cong ty Ci phn Chän nuôi C.P Viêt Nam
- Trung tam chun doán và c6 vn thu y
(KCN Biên Hoà II, thành ph6 Biên Hôa, tinh IMng Nai)
Can cr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thrc hin các
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và t1rng buOc phiic hi, phát trin kinh t xâ hOi trên dja bàn tinh Dông Nai;
Can cir Van bàn s 124 19ftJBND-KGVX ngày 11/10/2021 cUa UBND tinh
huàng dan vic thrc hin các phuorng an san xuât kinh doanh dam bão cong tác
phóng chông djch Covid-19 trong tinh hInh mâi;
Xét phuong an cüa doanh nghip dàng k) tai van bàn s 02/2021 NBCP\TN ngày 11/10/2021;
Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1. Ch.p thun däng k thxc hin dng thai phumig an 03 tai ch và phuong
an cho nguii lao dng di, ye hang ngày cüa Cong ty Co phãn Chän nuôi C.P Vit
Nam — Trung tam chuãn doán và cô van thu y.
2. Cong ty chju trách nhirn t chüc thirc hin phucing an san xu.t kinh
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip chat ch vi các
cci quan quãn 1, chInh quyên dja phucmg trong qua trInh thrc hin và xü l các
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip.
3. Thrc hin thông báo cho Ban Quãn l các KCN Dng Nai bit, theo dôi,
tng hçip khi thay dôi s l'ucing lao dng tham gia phucmg an t.i doanh nghip.
Ban Quãn l? cac Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bitt,
thrc hin./u.ç
Noi nhjIn:
- Cong ty CO ph.n Chän nuôi C.P Vit Nam
- Trung tam chuAn doán và c van thOy (thrc hin);
- SO Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 1
(phói hçp);
- SO Giao thông Vn tâi;
- UBND thành ph Bin HOa;
J
- PhO TruOng ban phi trách (dê chi dao);
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin);
- Website Ban Quan I;
- Ltru: VT, QLLD.
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