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UBND TINH DONG NAT
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIP

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

S: 3 5T9 /KCNDN-VP

Dng Nai, ngày

o3 tháng 9 näm 2021

V/v däng k' th1rc hin phuong an
san xuât 03 tai chô.

KInh gui: Doanh nghip trong Khu cong nghip Dng Nai.
Can cü Chi thj s 1 5/CT-UBND ngày 08/7/2021 cüa UBND tinh Dng Nai v
vic thirc hin quyêt lit các bin pháp phông, chông djch; van bàn so 5619/BCDSYT ngày 15/7/202 1 cüa Ban Chi dto phông chông Covid-19 tinh; van bàn
10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye tiêp ti1c tang
cu&ng thirc hin các bin pháp giän cách xã hi trong cong tác phông, chông dich
Covid- 19;
Ban Quãn 1r các Khu cong nghip Dng Nai thông báo den các Doanh nghip
trong Khu cong nghip có nhu câu to chüc hoat dng phuong an san xuât "3 tai ch":
san xuât tai chô, an tai chô, nghi tai chô (tam trü tp trung tai doanh nghip) hoac "01
cungdu&ng, 02 dja diem" ("01 cung duông" là thrng van chuyên cOng nhân tü noi hru
trü den noi san xuât, "02 dja diem" là noi hru trct cüa ngui lao dng trong KCN và nai
san xuât càa doanh nghip) hoac linh dng két hçp Ca hai phucmg an nêu trên gi chung
là phucmg an san xuât "03 tai ch"; thI 1p ho so dàng k' gi1i ye Ban Quán l các Khu
cong nghip Dông Nai.
so' däng k9 thirc hin theo dung ni dung Hung dn vic b trI t.m trü d
phOng chông Covid-19 ban hành theo Quyet dnh so 301/QD-KCNDN ngày
14/7/2021; Quyêt djnh sO 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 (diêu chinh Quyêt djnh
so 301/QD-KCNDN) và Quy& dinh so 324/QD-KCNDN ngày 17/7/202 1 cüa Ban
Quán 1 các Khu cong nghip Dông Nai.
D xu 1 nhanh chóng, h so' däng kr phuong an san xu.t "3 ti ch&' Doanh
nghip vui lông:
1. Scan h so' gc và gui qua dja chi E-mail: dangky3t@diza.vn
(V'ixàng mac, lien h: Van thu, Ms.Vân Anh - DT: 0372.240640.
Vuóng mc v chuyên môn, lien h Phông QL Lao dng - Ban Quân lr các Khu
cong nghip DOng Nai; DT: 0251.3892307 - so nhánh: 261 -265).
2. Gui h so' gc v: Ban Quãn l các Khu cOng nghip Dng Nai (So 26, Duäng
2A, KCN Biên Hoà II, Biên Hoà, Dông Nai).
Trân tr9ng.,4 /
Noi nhân:
- Nhu trén;
.
- Các Cty Ha tang KCN (thông tin den DN);
- Phó Trizông ban (phôi hcip chi dao);
- Các Phông, VPDD (thrc hin);
- Website cüa BQLKCNDN;
Liru: VT, VP.
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Fax: (0251) 3892379
DT: (0251) 3892307 - 3892378
Website: http://diza.dongnai.gov.vn
E-mail: bqlkcndongnai.gov.vn, diza@diza.vn

