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UBND TINH DONG NAI

BAN QUAN L\'
CAC KHU CONG NGHIEP
S6:

/TB-KCNDN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tv do - Hanh phñc
DngNai, ngày ,ff tháng 10 nàm 2021

THÔNG BAO
V/v däng k thirc hin phwrng an to chtrc cho ngirôi lao dng di v hang ngày
cüa Cong ty TNHH Manufacturing Weida (Vit Nam)
(KCN An Phu'&c, huyn Long Thành, tinh Dông Nai)
Can cir Chi thj s 1 9/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và t11ng buàc phc hôi, phát triên kinh t
- xa hi trén dja bàn tinh Dông Nai;
Can cü Van bàn s 124 19/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND
tinh hixâng dan vic thirc hin các phwing an san xuât kinh doanh dam bào cong
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mri;
Xét phi.rcmg an dãng k cüa doanh nghip ti van bàn so 1 0-002/CVWDBQL ngày 12/10/2021.
Ban Quan 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1. Tip nhn và chp thun dang k vic thirc hin phumg an th chi'rc cho
ngu&i lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Manufacturing Weida (Vit
Nam).
2. Cong ty chju trách nhirn t chüc thrc hin phiing an san xut kinh
doanh, dam bão an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçrp ch.t chë vi các
co quan quãn 1, chInh quyên dja phuang trong qua trInh thirc hin và xü 1 các
tInh huông phát sinh djch bnh tai doanh nghip.
3. Thirc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai
biêt, theo dOi, tong hçp khi thay dôi so luçing lao dng tham gia phi.rang an ti
doanh nghip.
Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo Cong ty bit,
thuc hiên./.K
Ncinhân:
- Cong ty TNHH Manufacturing Weida (Vit Nam) (thrc hin);
Sâ Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 1
- Si Giao thông Vn tài
(phôi hçip);
- UBND huyn Long Thành
- Phó Truâng ban ph trách (dê chi do);
- Các phOng, Trung tAm (thrc hin);
- Website Ban QuAn I;
- Luu: VT, QLDN (Ngçc).
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