
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6:  44-O  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI cHU NGIIIA VIT NAM 
Bc 1p - Tn do - Hnh phüc 

Thing Nai, ngày  ,/41  tháng  4O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun cho doanh nghip b sung ngtrôi lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty Chang Shin Vit Nam TNHH 
A A 9 (KCN L9c An-Binh Son, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

CAn cu1r K hoach  s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tIrng buxâc phiuc hôi các hoat dng kinh tê xA hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

CAn cü VAn bàn s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tm th?i thrc hin các phrning an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cü phuong an dA di.rçic phê duyt ti Thông báo s 3769/TB-KCNDN 
ngày 07/10/202 1 cUa Ban Quãn 1 các KCN; 

CAn cü h su b sung nguiñ lao dng di, v hang ngày b&ng phuing tin 
cá nhân cUa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thun cho Doanh nghip b sung 3.419/6.755 nguäi lao dng di, 
ye hang ngày bAng phrnng tin cá nhân, chia 1am 02 dçit (tng s lao dng di v 
hang ngày sau khi bô sung là 6.755/6.755 nguthi): 

-Dqt 1: tüngày 11/10/2021 dnngày 15/10/2021: 1.676ngithi. 
- Dçit 2: tir ngày 18/10/202 1 trâ di: 1.743 nguñ. 
Ngi.r&i lao dng duçic di, v hang ngày dam bâo phâi & khu vrc vu'ing xanh 

tai dja phuxang, phâi dugc tiêm vAc xin It nhât 01 mQi (sau 14 ngày) hoc dA diêu 
trj khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày; Co kêt qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th ch1rc cho ngi.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phng an dA dixqc chap thun bang phuong tin cá nhãn (xe 02 bánh 
hoc ô to dixài 09 ch ngoi), dam bào an toàn không lay nhiêrn. Dông th&i phãi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quàn 1 các KCN Dông 
Nai dê quàn l. 

3. Ngu&i lao dng khi di, v hang ngày bng phuong tin Ca nhân, phâi 
thrc hin dung l trInh tt'r noi cu tru1u den doanh nghip và nguqc 1i; tuyt dôi 
không drng, d hoc ghe các khu vrc khác không dung tuyên dithng hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin d.y dü các ni dung ti Phn III cüa VAn bàn s 
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11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hiiàng dn tam  thôi thrc 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông ch6ng djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngi.thi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hoat  ngay Phuang an phông chông djch tai  doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dao  phông chông djch thânh phô, huyn; cc quan ytê cp 
huyn noi doanh nghip dang ho.t dng và Ban Quán l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phãi dung ngay hoat dng các chuyên, phân xu&ng. . . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngix&i lao dng lam vic t?i  doanh nghip phài thirc hin dung các quy 
djnh ye. phông chông djch, tuãn thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phâi thu&ng xuyên báo cáo s luçmg tang, giãrn ng.thi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN DOng Nai. Thic hin ché d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thur 3. 

8. Doanh nghip và ngu1i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp 1ut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, de xãy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc hin.Mt 

Nci nhin: 
- Cong iy Chang Shin Vit Nam TNHH (thrc hin); 
- Sr Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChU tich UBND huyên Long Thành L (ph& hçip); 
-COnganxLongAn . J - Phó Tnrâng ban ph trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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