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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v dung thiyc hin phtro'ng an 03 ti ch ti doanh nghip 

A . A. . . A de phong, chong dch  Covid-19 doi vo'i Chi nhanh Bong Nai 
Cong ty Co phãn Bao bI Dii Luc 

(KCN H Nai) 

Can cr Chi thj so 191CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye vic thixc hin các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tirng bthc phiic 
hôi, phát triên kinh tê - xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can dr Thông báo s 2174/TB-KCNDN ngày 24/7/2021 cüa Ban Quãn 1 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thu.n phuang an 3 tai  ch ti Chi 
nhánh Dông Nai Cong ty Co phân Bao bl Di Liic (tong so 148 lao dng). 

Xét van bàn s 0910120211BBDL-CVD ngày 09/10/2021 cüa Chi nhánh 
Dông Nai Cong ty Co phân Bao bI Di Lic ye vic xin chap thu.n drng thirc 
hin phixcmg an 03 ti chô và cho 144 ngui lao dng thi khöi doanh nghip trâ 
védja phuang (so lao dng thirc te khi doanh nghip thirc hin phung an 3 ti 
chô). 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip ch.p thun drng thirc hin phung an 03 
t.i chô cüa Chi nhành Dông Nai Cong ty Co phãn Bao bI Dai  Lic tfr ngày 
12/10/2021. 

Tng s lao dng dung thirc hin phuong an 03 tai  ch và ducic chip thun 
tthvê dja phixong là 144 ngi.thi gOm: Biên Hôa 29 ngixi; Tráng Born 110 ngithi; 
Thông Nhât 02 nguôi; VTnh Ciru 01 nguñ; Thành phô Ho ChI Minh 02 ngu?i. 

Sau khi nh.n dugc Thông báo chp thu.n cüa Ban Quãn l các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô noi 
tiêp nhn nguñ lao dng tr& ye dê duçic huàng dn thu tiic dim ngui lao dng 
ye ncii clx trü. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho toàn b ngu?i lao dng; 
bô trI phuang tin dim don tp trung (tnthng hqp doanh nghip to chüc cho 
ngu?i lao dng tth ye dja phuang bang phucing tin cá nhân thI phâi dam bào 
vic di chuyên di.rçic thirc hin an toàn, không lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giay xác nhn cho ngui lao dng tth ye dja 
phixong). Ngir&i lao dng trâ ye dja phuong phãi có kêt qua xét nghirn am tInh 
vi SARS-CoV-2 trong thai gian 03 ngày kê tü ngày lay mâu; thçrc hin khai 
báo vi Trung tam Y tê xã, phuing, thj trân nci clx trñ; tii theo dôi sirc khOe và 
thirc hin nghiêrn quy djnh 5K. 

Ngày 11/10/2021, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn s 
12419/UBND-KGVX ye vic hi.ràng dn vic thirc hin các phlxcrng an san xuât 
kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi. 
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Do do, d nghj Cong ty can cirhuóng dn cüa UBND tinh ti neii  dung van bàn 
nêu trên l.p phuang an san xuât kinh doanh phü hqp glri Ban Quãn 1 các khu 
cong nghip d &rçic xem xét chp thun. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip thông báo dn Chi nhánh Dng Nai Cong 
ty Co phân Bao bI Di Ljc biêt, thrc hin./. 

Noinhln: 
- Chi nhánh Dng Nai Cong ty Co phn Bao bi Dtui  Lijc 
(thrc hi4n); 
- UBND Thành ph6 HO Chinh Minh; 
- UBND TP. Biên HOa; 
-UBND các huyn: Trãng Born, Th6ng NhAt, 
Vinh Ciru; (phôi hcip) 
- COng an TP. Biên Hoa; 
- COng an câc huyn: Tráng Born, Th6ng Nhât, 
Vinh Ciu; 
-CongtyCPKCNH6Nai; 
- PhO Trtrông ban phi trâch (do chi dao); 
- Các phOng và Trung tam (thrc hien); 
- Website Ban Quãn l; 
- Luu: VT, QLDN (C) 
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