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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v dtrng thirc hin phiro'ng an 03 t,i ch ti doanh nghip 

d phông, chng djch Covid-19 di vói Cong ty TNHH Sunjin Vina 
(KCN H Nai) 

C.n Cu Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye vic thirc hin các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và trng busc phic 
hôi, phát triên kinh tê - xâ hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cr Thông báo 2366/TB-KCNDN ngày 29/7/202 1 cüa Ban Quán l 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thu.n phi.rcing an 3 tai  ch ti Cong 
ty TNHH Sunjin Vina (tong so 91 lao dng). 

Xétvän bàn s 01/10/2021 ngày 10/10/2021 cüa Cong ty TNH.H Sunjin 
Vina ye vic xin chap thun drng thirc hin phisang an 03 ti ch và cho 96 
ngui lao dng thi khOi doanh nghip tr& ye dja phixong (so lao dng th?c té khi 
doanh nghip thc hin phucing an 3 ti ch). 

Ban Quãn l các khu cong nghip chap thun dmg th1rc hin phuang an 03 
ti chO cüa Cong ty TNHH Sunjin Vina tLr ngày 12/10/2021. 

Tng s lao dng di'rng thrc hin phucmg an 03 ti ch và duçic chp thun 
trâ ye dja phucing là 96 ngYi gôrn: Biên Hôa 12 ngu&i; Trâng Born 80 ngithi; 
Vinh Cru 04 ngui. 

Sau khi nhn ducrc Thông báo chp thu.n cüa Ban Quãn l các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai 
tiêp nhn ngui lao dng trâ ye dê duc hrn9ng dan thu tic dua ngu&i lao dng 
ye ncii eli trü. Doanh nghip thrc hin xét nghirn cho toàn b ngu&i lao dng; 
bO trI phuong tin thra don tp trung (tnthng hçp doanh nghip to chüc cho 
ngui lao dng tth ye dja phuang bang phuang tin cá nhân thI phài darn bào 
vic di chuyên thrgc thirc hin an toàn, không lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giây xác nhan cho ngu&i lao dng tr& ye dja 
phuimg). Ngu&i lao dng trâ ye dja phucing phãi có két qua xét nghim am tInh 
vâi SARS-CoV-2 trong thai gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mâu; thirc hin khai 
báo vâi Trung tam tê xâ, phumg, thj trân ni cli trü; tu theo dOi sue khOe Va 
thirc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ngày 11/10/2021, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn sO 
12419/UBND-KGVX ye yiêc huâng dan vic thrc hin các phl.rang an san xuât 
kinh doanh darn bão cong tác phông chong djch Covid-19 trong tInh hInh rnói. 
Do do, d ngh Cong ty can cu huâng dn cUa UBND tinh ti ni dung van bàn 
nêu trên 1p  phuang an san xuât kinh doanh phü hp gui Ban Quàn l' cac khu 
cong nghip d duc xem xét chip thun. 
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Ban Quãn 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Sunjin 
Vina biêt, thixc hin.I.  1fiJ 

Nol nh(ln: 
- Cong ty TNHH Sunjin Vina (thrc hin); 
- UBND TP. Biên HOa; 
-UBND các huyn: Tráng Born, VTnh Cthi; 
- Cong an TP. Biên HOa 
- COng an các huyn: Trãng Born, Vinh Ciru; 
- Cong ty CP KCN H Nai; 
- PhO Twang ban phv trách (dê chi dao); 
- Cãc phOng và Trung tarn (thirc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (C) 
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