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DngNai, ngay4// tháng-'tO nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v: chp thun bô sung lao dng lu'u trü ti doanh nghip thrc hin 

các phtro'ng an 03 ti chô cüa Cong ty TNHH Soltec Vit Nam 
(KCN Nhon Trich II! - giai don 2, huyn Nho'n Trich, tinh Dông Nai) 

Can cir K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tInh 
ye vic tfrng buc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phOng 
dam báo cong tác phông, chong djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mài; 

Can cr Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hithng dan tarn  thai thirc hin các phixo'ng an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cü Biên bàn lam vic ngày 30/9/202 1 cüa Doàn kiêm tra Ban Quãn l 
cac KCN Dông Nai ye vic thrc hin 03 phuong an san xuât và cong tác phông 
chông djch Covid- 19 tai  Cong ty TNHH Soltec Vit Nam; 

CAn cü phucing an dä ducic phê duyt ti Thông báo sO 1 974/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021 cüa Ban Quãn 1r các KCN; 

Xét dê nghj bô sung Lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thu.n cho Doanh nghip bô sung 122 ngu&i lao dng vào lam 

vic theo phuong an 03 tai  ch tti doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh 
nghiêp sau khi bô sung l 309/331 nguai) de duy trI hot dng san xuât, kinh 
doanh và phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu câu Doanh nghiêp phãi xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bAng 
phirong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngàyvà xét 
nghim 'ai lan 02 bang phuong pháp RT-PCR tnrOc khi dira vào san xuât. Chi 
b trI vào khu km trCi nhihig ngi.rai lao dng thuc khu v1rc vüng xanh và dà 
duoc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khôi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngi.thi lao dng vào khu vrc 
luu trit bAng phucmg tin tp trung, dam bão an toàn khong lay nhiêm. 

3. Thirc hin day dü các ni dung tai  Phân III cüa VAn bàn so 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dn tam  thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam báo Cong tác phông chông djch 
Covid-19. KhOng cho nguai lao dng ye dja phucmg hoc don nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dOng ' cüa dja phuong. 

4. Khi ngmg thrc hin phuong an 03 tai  ch phài duçc sr chip thuân cüa 
Ban Quán 1r các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có nguai lao 
dng tra e. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguâi lao dng tra ye dja 
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phixang, phãi có kM qua xét nghim bang phi.rang pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hoäc mâu gop)  trong thi gian 03 ngày kê tir ngày lay mu. 

6. T chüc dua ngtthi lao dng trâ v dja phixang b.ng phrang tin diia 
don tap trung. Tnimg hcip doanh nghip to chüc cho ngrii lao dng tr& ye dia 
phixang bang phucmg tin Ca nhãn thI phãi dam báo vic di chuyên dixçyc thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngixôri lao dng trô ye dja phuang. 

7. Nguäi lao dông trâ v dja phixang phâi khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phxng, th! trân fbi cr trCi, tr theo döi strc khôe tai  nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co si danh sách ngi.rii lao dng trâ v da phtrnng do Ban Quân 1' 
các KCN Dông Nai giri, UBND phixng, xa, thj trân giám sat ngträi lao dng trâ 
v dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phái thi.r&ng xuyên báo cáo s luçmg tang, giám ngui 
liru trü tai  doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

9. Doanh nghip và ngträi lao dng phái chu trách nhim truâc pháp 1ut 
khi không thirc hiên day dü các quy djnh phOng chông dch, de xáy ra lay lan 
djch bênh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghiêp biêt, thuc hiên./. 

Noi nhn: 
- Cong ty TNHH Soltec Vit Nam (thc hin); 
- SO Y tê, Cong an tinh, LELD tinh; 
- BI thir, ChU tich UBND huyn Nhan Trch;(ph6i hçrp); 
- Don CA KCN Nhcm Trach; 
- PhO Tnthng ban phu trách (dé chi dao); 
- Các don vi trrc thuc BQL (thrc hin); 
- Website Ban Quàn Ii'; 
- LIru: VT, QLLD. 

Dirrng Thi Xuân Niro'ng 
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