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Ddng Nai, ngày -1~ tháng 10 näm 2021

THÔNG BAO
V/v dáng k thiyc hin ding thôi phu'ong an 03 ti ch và cho ngtrôi lao dng
di v hang ngày cüa Cong ty TNHH San xuât Kim loi Chmnh xác Regent Vit Nam
(KCN Nhoii Tqich III, huyn Nho'n Trich, tInh Dung Nai)
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 tüng buóc phiic hM, phát trin kinh t
xã hi trén dja bàn tinh Dông Nai;
-

Can cü Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND
tinh h.thng dan vic thirc hin các phizcng an san xuât kinh doanh dam bão cong
tác phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi;
Xét phucing an dàng k cüa doanh nghip ti Van bàn s 20211015 ngày
15/10/202 1.
Ban Quãn l các Khu cong nghip Dung Nai thông báo:
1. Tip nhn và chip thun dang k thirc hin dung th?yi phrang an 03 tai
chu và phucng an to chüc cho ngi.thi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty
TNT-IT-I San xuât Kim loi ChInh xác Regent Vit Nam.
2. Cong ty chju trách nhim t chi'rc thirc hin phixang an san xu.t kinh
doanh, dam bào an toàn phông chông djch Covid -19. Phôi hçip chat chë v1i các
co quan quán 1, chInh quyên dja phiiong trong qua trInh thic hin và xi:r 1 cac
tInh huông phát sinh djch bnh ti doanh nghip.
3. Thirc hin thông báo cho Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip Dung Nai
bit, theo dôi, tung hcip khi thay dôi sO luqng lao dng tham gia phixong an ti
doanh nghip.
Ban Quãn l các Khu cong nghip Dung Nai thông báo Cong ty biM,
thuc hiên./.
Noi n/i?mn:
Cong ty TNHH San xuAt Kim loai Chinh xác
Regent Vit Narn (thc hin);
SO Y té, Cong an tinh, LDLE) tinh; 1
(phôi hcip);
SO Giao thông Vn tãi;
UBND huyn Nhcm Trch;
J
PhO TwOng ban phti trách (dê chi do);
Các phOng, Trung tam (thic hin);
Website Ban Quàn 1;
Liru: VT, QLDN (Ng9c).
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S, 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai
Fax: (0251). 3892379
DT: (0251). 3892307-3892378
Website: http://diza.dongnai.gov.vn
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