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Dng Nai, ngày  -Q'  tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 

V/v chp thun b sung lao dng liru trü ti doanh nghip th,rc hin 
các phiro'ngán O3ti ch cüa Cong ty CP Vina Café BiênHôa 

(KCN Bien Hoa 1, thành pho Bien Hoa, t.nh Dong Nai) 

Can cir K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic ttrng buâc phiic hôi các hot dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông dam 
bão cong tác phàng, chong djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tinh hInh mâi; 

Can ctr Van ban s 1 1715/LJBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan t?m thô'i thirc hien cac phuo'ng an san xuât kinh doanh dam báo cOng 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir Biên bàn kim tra phuing an 03 tai  ch d61 vth Cong ty CP Vina 
Café Biên Hôa (t?i Nhà may Biên Hôa) ngày 29/9/2021 và Van ban so 
61/2021/cv-vFc ngày 08/10/2021 cüa COn ty de nghj diêu chinh, bô sung lao 
dng 3T de san xuât; 

Can cCr phucmg an dâ duçc phé duyt tai Thông báo s 1 7481T8-KCNDN 
ngày 23/7/2021 cüa Ban Quãn I các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cUa doanh nghip: 
1. ChAp thun cho Doanh nghip b sung 400 ngtthi lao dng vào lam vic 

theo phung an 03 ti ch ti doanh nghip, trong do 50 ngLr5i lao dng cüa Cong 
ty, 350 nguii lao dOng cüa nhà thâu phi và lao dng thuê ngoài (tong so lao dng 
tai doanh nghip sau khi bO sung là 176/405 ngi.ri lao dng cUa Cong ty và 402 
ngi.ryi lao dng cüa nhà thâu phii, lao dng thuê ngoài) dê duy trI hoat dng san 
xuat, kinh doanh va phOng chong djch Covid-19. 

2. Yêu cAu Doanh nghip phâi xét nghim lAn 01 vào ngày dAu tiên bAng 
phi.rng phá test nhanh khãng nguyen, bô tn ô vüng dm It nhât 03 ngày Va xét 
nghim li lan 02 bang phng pháp RT-PCR trtràc khi dt.ra vào san xuât. Chi bô 
trI vào khu km trü nhQng ng1.ri lao dng thuOc khu virc vüng xanh và dA duqc 
tiêm väc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khOi bnh Covid-.19 
trong yang 180 ngày. To chirc vic don ngu&i lao dng vào khu vijc km trü bAng 
phuong tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhim. 

3. Thirc hin dAy dü các ni dung tai  PhAn III cüa van bàn s6 1171 5/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dn tm thñ thrc hin các phucng 
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an san xuAt kinh doanh dam báo cong tác phông ch6ng djch Covid-19. Không cho 
ngi.ri lao dng ye dja phwing hoc dOn ngu&i lao dng vào doanh nghip khi 
chtra cO sir dông 9 cüa dja phirang. 

4. Khi ngrng thrc hin phucing an 03 t4i ch phái duçc sir chAp thun ci'ia 
Ban Quãn 19 các KCN Dong Nai và UBND huyn, thãnh phô nñ cO ngtr&i lao 
dng trâ ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngtthi lao dng tr& v dja 
phixang, phái cO ket qua xét nghim bang phuo'ng pháp RT-PCR am tInh (mu dcm 
hoc mu gOp)  trong thai gian 03 ngày kê ti.r ngày lay mu. 

6. T chi'rc dua ngu&i lao dng tth v dja phng bang phuong tien dua don 
tp trung. Truông hçip doanh nghip tO chi'rc cho ngixi lao dng tth ye dja phwmg 
bang phung tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên dixc thirc hin an toAn, 
không lay nhiêm; vâ doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di lti cho ngu?iii lao dng tth ye dja phuong. 

7. Ngtthi lao dng trâ v dja phucing phái khai báo vài Trung tam Y t xa, 
phuông, thj trãn noi cu trü, ti theo dOi süc khOe t?i  nba 07 ngày, thrc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên cci so danh sách nguYi lao dng trO v dja phucing do Ban Quãn 19 các 
KCN Dông Nai gfri, T.JBND phu&ng, xa, thj tran giám sat ngui lao dOng  trO ye dja 
phiwng trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phái thuOng xuyen báo cáo s lixcing tang, giám ngui 
lixu tri ti doanh nghip cho Ban Quán 19 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip vá ngui lao dng phãi chju trách nhim tnrOc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phôig chông dch, dê xáy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quán 19 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thirc hin./. 

MJJ4LL4/ 

Noi nhân: 
- Cty CP Vina Cafe Biên Hôa (thc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND TP. Bien HOa; 
- Dn CA KCN Biên HOa; 
- PhO Truong ban phv trách (d chi dao); 
• Các phong, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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