
UBND Tf NH DONG NM 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S&  44 /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phóc 

Dng Nai, ngày  '4  tháng  fc9  näm 2021 

THÔNG BAO 
A A A S A . A V/v chap thuin cho doanh nghiçp bo sung nglro'i lao d9ng di, ye hang ngay 

cüa Cong ty Chang Shin Vit Nam TNHH 
A - . A (KCN Thinh Phu, huyçn Vinh Ciru, tinh Bong Nai) 

Can cr K hoch s 111 02/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tang bithc phiic hôi các hoat dng kinh te xa hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 t?i  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mài; 

Can cü Van bàn s6 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hung dan tirn th?yi thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir kin thng nht cüa UBND huyn Vinh Cüu tai  van bàn s 
6669/UBND-KT và UBND thãnh phô Biên HOa ti van bàn so 1881 7/UBND-
KGVX ngày 02/10/2021 ye phi.rang an hoat dng cüa Cong ty Chang Shin Vit 
Nam TNHH; 

Can cü phi.rmg an dã duçic phê duyt tai  Thông báo s 371 6/TB-KCNDN 
ngày 07/10/202 1 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Can dr h so b sung ngi.thi lao dng di, v hang ngày bang phuang tin 
cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. ChAp thun cho Doanh nghip b sung 21.310/32.470 ngui lao dng 

di, ye hang ngày bang phi.wng tin cá nhân, chia 1am 03 dçit (tong so lao dng di 
ye hang ngày sau khi bô sung là 32.470/32.470 ngithi): 

-Dçit 1:trngày 11/10/2021 dnngày 15/10/2021:5.431 ngi.rii. 
- Dot 2: tr ngày 18/10/202 1 den ngày 29/10/2021: 5.500 nguii. 

- Dçit 3: tir ngày 01/11/2021 trâ di: 10.379 nguiri. 
Nguii lao dng di.rçic di, v hang ngày dam bào phâi i khu v1rc vUng xanh 

t?i dja phuung, phái duçic tiêm väc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu 
trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày; có kêt qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chirc cho nguiri lao dng di, v& hang 
ngày theo phucing an dã duçic chap thun bang phuong tin cá than (Xe 02 bánh 
hoc 0 to duâi 09 ch ngôi), dam bão an toãn không lay nhiêm. Dông thin phái 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoch 
chü dng cUa doanh nghip và có thông báo vii Ban Quàn l các KCN DOng 
Nai dê quân l. 
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3. Ngithi lao dng khi di, v hang ngày bang phrnmg tin cá nhân, phái 
thrc hin dung l trInh tü nth cu tth den doanh nghip và nguçic lai; tuyt dôi 
không dung, do hoc ghe các khu virc khác không dñng tuyên du&ng hoc 1 
trinh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phàn III cüa Van bàn s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dn tm thai thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cOng tác phông chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có ngu&i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phái kIch hoat ngay Phucing an phOng chông djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phông chông djch thành phô, huyn; c quan y tê cap 

huyn noi doanh nghip dang hot dng và Ban Quãn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dung ngay hott dng cac chuyên, phân xuâng.. . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Nguii lao dng lam vic ti doanh nghip phài thrc hin dung các quy 
djnh ye phOng chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thuàng xuyên báo cáo s krcrng tang, giám nguui 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

8. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhim trithc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phàng chông djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thirc hin./4 

Noinhin: 
- COng ty Chang Shin Vit Nam TNHH (thc hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND thành phô Bién HOa 
- Bithu, Chü tjch UBND huyên Vinh Cru (phOi hçip); 
- DOn Cong an KCN Thnh Phü 
- PhO Truàng ban ph trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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