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KInh gui: Các Doanh nghip Khu cong nghip D6ng Nai 
Hin nay, Ban Quãn l các KCN Dng Nai tip nh.n phãn ánh tmnh trng 

mt so doanh nghip KCN không tiêp nhn ngtthi lao dng là FO dà khôi bnh trâ 
lal lam vic. Vê vic nay, Ban Quàn l các KCN có kiên nhu sau: 

Can cü quy djnh tai  van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa 
UBND tinh, thI doanh nghip ducic sü dung ngu&i lao dng khi có các diêu kin 
thu "...khóng ó' vüng phong tóa, ving cách ly y té và dâ dwçrc tiêm It nhât 01 mIll 
väc xin (dü 14 ngày sau tiêm) hoác ngwài dã khói bnh Covid-19 dui 6 tháng ". 

Theo quy djnh tai  van ban s 8228/BYT-MT ngày 30/9/202 1 cüa B Y t thI 
không thrc hin vic xét nghim dôi vOi ngui ". .dll khói bnh Covid-19 trong 
vông 06 tháng (neu có, chI khuyên khich, khóng bat buç5c,) ". 

Do do, vic mOt  s doanh nghip yêu cu ngui lao dng là FO dã khOi bnh 
"sau 06 tháng mái dwctc di lam vic" là không phü hçip các quy djnh trén. 

Ngoài ra, B Y t dâ và dang kêu gçi các FO dã diu trj khOi bnh tInh 
nguyen tham gia phiic vi cong tác phOng chông djch. Dôi v&i các doanh nghip, thI 
lirc hrqng nay sê là nguôn hrc quan trQng giüp doanh nghip phic hôi san xuât kinh 
doanh, dam báo cong tác phOng chông djch. 

Ban Quán l d nghj các doanh nghip tru tiên tip nh.n nguii lao &ng là 
FO dA khOi beth trong vOng 06 thang (tInh theo giây xác then khOi beth Covid- 19 
hoc giây ra vin) trY laj  lam vic; không ducic tr chôi dê nghj cüa ngui lao dng 
vi l do nguYi lao dtng dà là FO. 

Ban Quan l các KCN Dng Nai thông báo, d nghj các doanh nghip 
nghiêm tue triên khai thrc hin./Je Q 
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