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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thi'c hin phu'o'ng an cho ngtroi lao dng di, v hang ngày 

cua Cong ty TNHH Hoa dau Viçt Ky nguyen 
(KCN Long Khánh, thành ph Long Khánh, tinh Ding Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buâc phic hôi các hot dng kinh tê xà hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cir Van bàn s 11715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan tarn thô'i th1rc hin các phixong an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Cäncü Van bàn s 12391/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 cüa UBND 
tinh ye thông nhât chü tnwng thirc hin dông thtji phuong an 03 tai  ch và 
phuong an cho ngu?ii lao dng di và ye hang ngày; 

Can cü h so dang k cho ngui lao dng di, v hang ngày bng phucmg 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thuan  cho Doanh nghip thrc hin phuong an cho 27/27 nguôi 
lao dng di, ye hang ngày bang phucing tin cá nhân (trong do Co 11 ngithi dang 
thirc hin phuong an 03 ti chô). Nguôi lao dng duçic di, ye hang ngày dam bào 
phài & khu vrc vng xanh tai  dja phuong, phài duc tiêm väc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày; có kêt 
qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chu trách nhim th chrc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phrnmg an dã duqc chap thu.n bang phuong tin cá nhãn (xe 02 bánh 
hoc ô to duâi 09 ch ngôi), dam bào an toàn không lay nhiêm. Dông thi phài 
thirc hin xét nghim dnh k' theo kê hoach chü dng cüa doanh nghip và có 
thông báo vâi Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai dê quail l. 

3. Nguii lao dng khi di, v hang ngày b&ng phuong tin cá nhân, phâi 
th'irc hin diing l trInh ti'r noi cu trii den doanh nghip và ngugc lai;  tuyt dôi 
không dmg, d hoc ghé các khu virc khác không dung tuyên dung ho.c l 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung tai Phân III cüa Van ban so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huâng dan t.m th?yi thrc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
Covid-19. 
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5. Ngay khi phát hin có ngithi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hoat ngay Phwmg an phông chông djch tai  doanh nghip Va 

báo ngay cho Ban chi dao  phông chông djch thành phô, huyn; ca quan y tê cap 

huyn ncli doanh nghip dang hoat dng và Ban Quãn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dung ngay boat dng các chuyên, phân xu&ng. . . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Nguôi lao dng lam vic tai  doanh nghip phâi thirc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thuàng xuyên báo cáo s luçmg tang, giârn ngi.räi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và ngithi lao dng phãi chju trách nhim truâc pháp lu.t 
khi không thirc hin dy dü các quy djnh phông chông dch, dê xày ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin./5 

Noinhjmn: 
- Cong ty TNHH Hóa du Vit K' 
nguyen (thxc hin); 

- Si Y té, COng an tinh, LDLF) tinh 
- BI thu, ChU tjch UBND Tp.Long Khánh 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn C.m M' 
- BI thii, ChU tjch UBND huyn Djnh Quán 
- Bf thu, Chü tjch UBND huyn Nhon Trch 
- Dn Cong an KCN Long Khánh 
- Phó TruOng ban phi trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quân 1'; 
-Lizu:VT,QLLD. 
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