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THÔNG BAO 
V/v chap thun bô sung lao dng hru trü ti doanh nghip thirc hin 

các phirong an 03 tii ch cüa XI nghip Co din 
- Cong ty Co phn Tir vn Xây dirng Din 2 

(KCN Long Khánh, TP. Long Khánh, tlnh Bong Nai) 

Can cr van bàn s 721 0/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngui 
lao dng hru trii tai  noi lam vic dê dam bào hoat  dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cuir van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xuir l các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngirng hot 
dng hoc thirc hin các phiiong an theo chi do ti van bàn so 9047/UBND-
KG\TX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

Can cur Quyt djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ban hành Huâng dn vic bo trI tm trü tp trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cü Quyt dnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt dnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/202 1 ye ban hành Hu&ng dn vic bô trI tam  trü tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid-19; 

Can cuir phuing an dã duçyc phê duyt tai  Thông báo sé, 3437/TB-KCNDN 
ngày 7/9/2021 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Chap thun cho Doanh nghip b sung them 14 ngui lao dng vào lam 
vic theo phuxong an 03 tai  ch  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh 
nghip sau khi b sung là 88/13 1) 1am vic, an, a hru triir tai  doanh nghip dam 
bào boat dng san xuât kinb doanh và phông chông djch Covid-19, 

2, Yêu c.0 doanh nghip phãi du'a ngrai lao dng vào viung dm trong 
thai gian 3 ngày, thirc hin xét nghirn PCR lan 1 vào ngày dâu tiên và xét 
nghim PCR ln 2 vao ngày thuir ba, nêu kêt qua xét nghim am tInb mai thra 
vào khu vuc san xuât. 

3. Dam bào các diu kin liru truii theo Hithng dn tai  Quy& djnh so 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn 1các KCN DOng Nai. Thirc 
hin dy dü cac ni dung tai  Khoàn 2 cüa van bàn so 963 5/UBNID-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhiêm (FO) trong khu lixu trii, doanh nghip phãi kich 

hoat và thirc hin ngay các phuang an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/202 1 cüa B Y tê. Dông th?i, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b tn phiro'ng tin thra, don tp trung ngirO'i lao 
dng. Không tir cho ngui lao dngtr& v dja phirong (so hrqng nhO,lé) 
khi chu'a co y kien cua UBND cac huyçn, thanh pho va thiyc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu hru tni nhU'ng 
ngui lao dng thuc khu virc vüng xanh và dâ duc tiém vàc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khói bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm djrt phucmg an 03 tai  ch phái dixçic s1r cho phép cüa Ban 
Quãn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngithi lao 
dng theo dja chi noi cu trü trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huyn1thánh 
phô vá Ban Quân l. 

UBND huynIthành ph xem xét quyt djnh dja chi ncii cách ly, thii gian 
each ly ngithi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phài thu?mg xuyên báo cáo s hrçmg tang, giâm ngui 
luu trü tai  doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin./thS 

Nc?i nhân: 
- Xi nghip Ca din (thi,rc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLF) tinh 
- BI thu, Chü tjch UBND TP. Long khanh; 
- CA Phuang Suôi Tre và CA Phu&ng Binh LOc; 
- Phó Truàng ban phu trâch (dé chi dao); 
- Các phông, Trung tarn (thic hin); 
- Website Ban Quán 1 các KCN; 
- Luu: VT, QLLD. 

(ph& hcp) 

KT. TRUJNG BAN 
PHO TRUNG BAN 
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