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THÔNG BAO 
V/v dirng thtrc hin phiroiig an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, 

chông dlch  Covid-19 dôi vó'i Cong Iy TNHH Dtrçrc phâm Shinpoong Daewoo 
(KCN Biên Hôa II) 

Can cü 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 dch Covid-19 và timg biiOc phic 
hôi, phát triên kinh tê - xã hi trén dja bàn tinh Dông Nai; 

Can ci'r Thông báo s 3964/TB-KCNDN ngày 09/10/2021 c1ia Ban Quãn l 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thun phung an 3 tai  ch  tai  Cong 
ty TNHIH Duçic phâm Shinpoong Daewoo (tong so 70 lao dng). 

Xét van bàn s 02/2021/CV ngày 12/10/2021 cüa Cong ty TNHI-I Dirqc 
phâm Shinpoong Daewoo ye vic xin chap thun drng thirc hin phuGng an 03 
ti ch và cho 70 ngu1i lao dng r&i khói doanh nghip tr& ye dja phuong (s 
lao dng thirc té khi doanh nghip thijc hin phung an 03 ti chô). 

Ban Quàn 1 các khu cOng nghip chp thun drng thirc hin phuong an 03 
tai chô cUa Cong ty TNHH Duqc phâm Shinpoong Daewoo tir ngày 
15/10/2021. 

Tng s lao dng dung thirc hin phucing an 03 ti ch và duqc ch.p thun 
tth ye dja phixcing là 70 ngu&i gOm: Thành phô Ho ChI Minh 07 ngui, Biên 
Hôa 61 nguèi, Trâng Born 02 ngui. 

Sau khi nhn dugc Thông báo chip thun cüa Ban Quân l các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai 
tiêp nhn ngthi lao dng tr& ye dê duçc hu&ng dan thu tiic dua ngu&i lao dng 
ye ni cu trii. Doanh nghip thiic hin xét nghim cho toân b ngrnñ lao dng; 
bô trI phung tin dua don tp trung (trung hyp doanh nghip to chirc cho 
ngui lao dng tr ye da phung bang phung tin cá nhân thI phài darn bâo 
vic di chuyên duçic thirc hin an toàn, khOng lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giây xác nh.n cho ngl.ri lao dng trâ ye dja 
phung). Ng.thi lao dng trô ye dja phuong phâi có kêt 9uá xét nghim am tInh 
yj SARS-CoV-2 trong thi gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu; thiic hin khai 
báo yOj Trung tam Y tê xâ, phuOng, thj trân noi cu trü; tr theo dOi süc khôe yà 
thirc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ngày 11/10/202 1, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn s 
1241 9IUBND-KGVX ye yiêc hi.r&ng dk yiêc thrc hin các phuong an san xuât 
kinh doanh dam báo Cong tác phOng chông djch Coyid-19 trong tInh hInh mói. 
Do do, dê nghj COng ty can cir huóng dan cüa UBND tinh ti ni dung van bàn 
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nêu trên 1.p phucing an san xuât kinh doanh phü hcip gi~i Ban Quãn 1 các khu 
cong nghip dé dixçic xem xét chap thun. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Duqc 
phâm Shinpoong Daewoo biêt, thirc hin./.  t&/ 

Noinh?In: 
- Cong ty TNHH Duçc phâm Shinpoong Daewoo (thirc hin); 
- IJ13ND TP.HCM; 
- UBND TP. Bién HOa; UBND huyn Trãng Born; 
- Cong an TP. BiOn HOa; (phôi hcip) 
- COng ty CP Sonadezi Long BInh; 
- Phó Truâng ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng vã Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLDN (Ngoc) 
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