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KHAN 
THONG BAO 

V/v dü'ng thtrc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, chóng dlch 
Covid-19 1ôi v&i Cong ty TNHH Co khI cong trInh Chang Fu 

(KCN Nho'n Trach II) 

Can ci Chi thj sé 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai v vic 
thrc hin các bin pháp phOng, cMng djch Covid- 19 và trng buàc phiic hi, phát trin kinh t 
- xä hi trën dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cir Thông báo s 3 136/TB-KCNDN ngày 15/9/2021 cüa Ban Quán l các khu cong 

nghip Dng Nai v vic chip thun phucing an 3 ti ch6 ti Cong ty TN}IH CG khI cong trInh 

Chang Fu (thng s 24/3 8 lao dng). 

Xét van bàn s 11102021/CV-CF ngày 11/10/2021 cUa Cong ty TNI-IH C khI cong 
trInh Chang Fu v vic xin chAp thun dfrng thirc hin phxang an 03 tai  ch6 và cho 22 ngi.thi 

lao dng thi khOi doanh nghip trâ v dja phucing (s lao dng thiic t khi doanh nghip thirc 

hin phuang an 3 t?i  ch). 

Ban Quãn l các khu cong nghip chAp thu.n doanh nghip dfrng thirc hin phuang an 

03 ti ch cüa Cong ty TNHH Ca khI cong trinh Chang Pu tfr ngày 13/10/2021. 

Tang s lao dng dirng thrc hin phuang an 03 tai  ch và duçic chAp thuan tr& v da 

phucing là 22 nguii gm: Long Thành 04 nguYi, Nhan Tr?ch 18 nguxi. 

Sau khi nhn d1xçYc Thông báo chAp thu.n cüa Ban Quãn l các khu cong nghip; doanh 
nghip nhanh chong báo cáo cho UBND huyn, thành ph6 noi tip nhn ngu1i lao dng trâ v 
d &rçlc huàng dn thu tlic dua ngui lao dng v nai cu trü. Doanh nghip thirc hin xét 
nghim cho toàn b ngthi lao dng; b tn phucing tin dua don tp trung (tru&ng hçip doanh 

nghip t ch.lrc cho nguii lao dng tth v dja phuang bang phucrng tin Ca nhân thi phãi dam 

báo vic di chuyn thrçic thirc hin an toàn, không lay nhim và doanh nghip chju trách 
nhirn trong vic cAp GiAy xác nhn cho ngui lao cling trâ v dja phuang). Ngthi lao dng 

tth v dja phuang phãi có kt qua xét nghim am tinh vi SARS-CoV-2 trong thai gian 03 

ngày k tr ngày lAy mu; thirc hin khai báo vâi Trung tam Y th xã, phung, thj trAn nai cu 

trCt; tir theo dOi si'rc khOe và thirc hin nghiem quy djnh 5K. 

Ban Quán l các khu cOng nghip thông báo dn Cong ty TNHH Ca khI cong trInh 

Chang Fu bitt, thirc hin./.r_ 

Noi nhcIn: 
- Cong ty TNHH Ca khj cong trInh Chang Pu (thc hin); 
- UBND huyn: Long Thành, Nhcin Trach, Cam M (phOihcsp); 
- COng an huyn: Long Thành, Nhan Trch, Cm M (phOi hqp), 
- Cong ty CP Phat triên Do thj Cong nghip s6 2 (phOi hcip); 
- Phó Truông ban phi trãch (dO chi dao); 
- Các phOng và Trung tam (thuc hin); 
- Website Ban QuOn 1; 
- Ltru: VT, QLDN (H) 

s6 26, dix&ng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Dông Nai 
DT: (025 1)3891945 (so nôi b 255) Fax: (025 1)3892379 
E-mail: diza@diza.vn;  bqlkcndongnai.gov.vn Website: diza.dongnai.gov.vn  


		2021-10-12T10:28:21+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




