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V/v dung thtyc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip 
d phông, chng djch Covid-19 Mi vói Cong ty HH SX Gia cong Vit Sang 

(KCN H Nai) 

Can dr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye vic thrc hin các bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tl'ing bthc phiic 
hôi, phát trién kinh tê - xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Thông báo s 2478/TB-KCNDN ngày 30/7/202 1 cüa Ban Quãn l 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thu.n phi.wng an 3 tai  ch ti Cong 
ty HH SX Gia cong Vit Sang (tong so 27 lao dng). 

Xét van bàn s 01VS2021 ngày 10/10/2021 cüa Cong ty HR SX Gia cong 
Vit Sang ye vic xin chap thun dung thrc hin phuong an 03 tai  chO và cho 22 
ngx&i lao dng räi khOi doanh nghip trâ ye da phng (so lao dng thirc tê khi 
doanh nghip thirc hin phxGng an 3 ti ch6). 

Ban Quàn l các khu cOng nghip ch.p thun dmg thçrc hin phucing an 03 
ti chO cüa COng ty HH SX Gia cong Vit Sang tfr ngày 16/10/2021. 

Tng s lao dng dmg thirc hin phucmg an 03 tai  ch và diiçic chp thun 
trâ ye dja phuong là 22 ngu?ii gOm: Biên Hôa 01 nguôi; Trãng Born 19 nguôri; 
Vtnh Ciru 02 ngi.rii. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chip thu.n cüa Ban Quãn l các khu cOng 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô ncli 
tiêp nh.n nguii lao dng tr& ye dê duçic hi.róng dan thu tc dua ngui lao dng 
ye ni eli trü. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn b ngu&i lao dng; 
bO trI phuang tin &ra don tp trung (trung hçTp doanh nghip to chirc cho 
ngui lao dng tr& ye dja phuang bang phuang tin cá nhân thI phãi dam báo 
viêc di chuyên dugc thrc hiên an toàn, không lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giây xác nh.n cho ngi.thi lao dng tth ye dja 
phising). Nguñ lao dng tth ye dja phucing phái do kêt 9ua xét nghim am tInh 
vth SARS-CoV-2 trong than gian 03 ngày ke tü ngày lay mâu; thrc hin khai 
báo vói Trung tarn Y té xâ, phuOng, thj trân noi cu trü; tr theo dOi s1rc khOe và 
thujc hin nghiêrn quy djnh 5K. 

Ngày 11/10/2021, UBND tinh Dng Nai ban hãnh yän bàn s 
12419/UBND-KGVX y yjêc huOng dn vic thurc hin các phuang an san xuât 
kinh doanh dam bão cOng tác phOng chng djch Covid-19 trong tInh hInh mói. 
Do do, dê nghj Cong ty can cuhu&ig dn cUa UBND tinh tai  ni dung van bàn 
nêu tren 1p phucmg an san xuât kinh doanh ph'à hqp gi.'ri Ban Quàn l các khu 
cong nghip d dugc xem xét ch.p thun. 
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Ban Quãn 1 các khu côn$ nghip thông báo dn Cong ty RH SX Gia cong 
Vit Sang biêt, thirc hin./.ej&, 

Noi nhân: 
- COng ty HH SX Gia cOng Vit Sang (thi,rc hin); 
- UBND TP. BiOn HOa; 
-UBND các huyn: Tràng Born, Vinh Cthi; 
-COng an TP. BiOnHOa 
- COng an câc huyn: lrOng Born, Vinh Ciru; 
- Cong ty CP KCN I-Is Nai; 
- Phó Twang ban phi,i trãch (dâ chi dao); 
- Các phOng và Trung tOrn (thijc h14n); 
- Website Ban Quàn 1; 
- Luu: VT, QLDN (C) 
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