
UBND TfNH DONG NAI 
BAN QUAN L\ 

CAC KHU CONG NGHIP 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

   

S6:  4 Oi3  /TB-KCNDN Dng Nai, ngày'/.2' tháng'/Onam 2021 

K}IAN 

THONG BAO 
V/v dung thiyc hin phuong an 03 ti ch ti doanh nghip 

dê phông, chng djch Covid-19 di vói Cong ty TNHH Air Manufacturing 
Innovation Vit Nam 
(KCN Giang Din) 

Can cr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye vic thirc hin cac bin pháp phông, chông djch Covid-19 và tüng bithc phiic 
hôi, phát triên kinh tê - x hOi  trên dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cir Thông báo so 1837/TB-KCNDN ngày 23/7/202 1 cüa Ban Quán 1 
các khu cOng nghip Dông Nai ye vic chap thun phuang an 3 ti ch ti Cong 
ty TNHH Air Manufacturing Innovation Vit Narn (tong sé 35 lao dng). 

Xét van bàn s 11-01/10/2021-AIR MI ngày 11/10/2021 cüa Cong ty 
TNHH Air Manufacturing Innovation Vit Nam ye vic xin chap thun dung 
thrc hin phucing án03 tai  chô và cho 22 ngu&i lao dng r?ñ khOi doanh nghip 
tr& ye dja phiiong (so lao dng thic tê khi doanh nghip thirc hin phuang an 3 
tai chô). 

Ban Quàn l các khu Cong nghip chp thu.n drng thirc hin phucmg an 03 
ti chô cüa Cong ty TNHI-I Air Manufacturing Innovation Vit Nam tu' ngày 
13/10/2021. 

Tng s lao dng di'rng thirc hin phuong an 03 tai  ch và ducic chp thuan 
tr& ye dja phuong là 22 ngithi gôrn: Biên Hôa 06 ngithi; Tráng Born 10 ngui; 
Long Khánh 01 ngithi; Thông Nhât 01 ngi.thi; Long Thành 01 ngu&i; Thành phô 
Ho ChI Minh 03 ngui. 

Sau khi nhn duqc Thông báo chp thun cüa Ban Quãn 1 các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai 
tiêp nh.n nguñ lao dng trâ ye dê dugc hu&ng dan thu tiic dua ngu?ii lao dng 
ye noi Cu trü. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn b ngui lao dng; 
bô trI phuong tin dua don tp trung (tmng hçip doanh nghip tO chüc cho 
ngithi lao dng trâ ye dja phuong bang phuong tin Ca nhân thI phài dam bão 
vic di chuyên dugc thrc hin an toàn, không lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho ngixii lao dng trâ ye dja 
phuong). Nguii lao dng trâ ye dja phucing phái có kêt qua xét nghirn am tInh 
vói SARS-CoV-2 trong thyi gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu; thirc hin khai 
báo vâj Trung tarn Y tê xã, phuông, th trân noi cu trii; tir theo dôi suc khOe và 
thirc hin nghiêrn quy djnh 5K. 

Ngày 11/10/202 1, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn so 
1241 9/UBND-KGVX ye vic hi.râng dn vic thirc hin các phuong an san xuât 
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kinh doanh dam bâo cong tác phông chng djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi. 
Do do, dê nghj Cong ty can cü hithng dan cüa UBND tinh tai  ni dung van ban 
neu trén 1p phixang an san xuât kinh doanh phü hçp gui Ban Quãn 1 các khu 
cong nghip d duqc xem xét chap thun. 

Ban Quán 1 các khu Cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Air 
Manufacturing Innovation Vit Nam biêt, thrc hin./.  'flt(L 

Noinh?In: 
- Cong ty TNHH Air Manufacturing Innovation Vit Narn 
(thc hi4n); 
- UBND Thãnh phO H6 Chinh Minh; 
- UBND TP. Biên HOa, Long Khánh; 
-UBND các huyn: Tràng Born, Th6ng Nhât, 
Long Thành; (phi hcip) 
- COng an TP. Bin HOa; Long Khánh 
- COng an các huyn: Tráng Born, Thong Nhât, 
Long Thành; 
- COng ty CP Sonadezi Giang Din; 
- Phó Truàng ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng và Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLDN (C) 
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