
UBND TiNH DONG NAI 
BAN QUAN LV 

CAC iuiu CONG NGHIP 
S: 4-(J  57TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 
Oc Ip - Tir do - Hnh phüc 

DngNai, ngày tháng nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v b trI Inn trü ti doanh nghip thirc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong ty TNHH Nhira Jingguang IMng Nai Vit Nam 
(KCN Amata, thanh pho Bien Ho tinh Bong Nai) 

Can ci.'r van bàn so 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s 
74821UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai v& vic nguôi 
lao dng km tr(i tai  ncii lam vic dê dam bào hoat  dng san xuât kinh doanh Va 
phông, chông djch Covid- 19; 

Can clr van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/202 1 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xr l các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngrng hott 
dng hoc thc hin các phuong an theo chi d.o tai  v.n bàn sé, 9047/UBND-
KG\TX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

Can cu Quyt djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ban hành Hixng dan vic bô trI tm tth tp trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cü Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyét djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Huàng dan vic bô tn tm trü tp trung ti doanh nghip 
Khu cOng nghip Dông Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cu h sa däng k thirc hin 03 phucmg an san xu.t và cOng tác phông 
chông djch Covid-19 tti doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chp thun cho Doanh nghip th%rc hin phumg an sur diing cac khu 
vrc van phông, phông h9p, nba kho, nhà xung, các khu virc con trOng lam ncri 
luu trü cho 263/3 65 nguOri lao dng lam vic, an, a km trü tai  doanh nghip dam 
bão hot dng san xuât kinh doanh và phOng chOng djch Covid- 19. 

2. Vic b trI nguai lao dng lam vic và km trü ti Cong ty phãi cO cam 
kêt dông thun cüa nguai lao dng và chü doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang 19c SARS-CoV-2 am tInh cüa ngu?ii lao dng truóc khi dua vào khu virc 
luu trà; thiic hin vic xét nghim cho ng.rYi lao dng theo huàng dan tai  van 
bàn so 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa S& Y tê ye vic hiióng dan xét 
nghim khi thirc hin phucng an "03 tai  ch" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tir chi tra). 

3. Dam bão các diu kin luu trCi theo Hiràng dn tai  Quy& djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thiic 
hin day dü các ni dung ti Khoãn 1 cüa van bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu luu trü, doanh nghip phài kich 
hot và thirc hin ngay các phumg an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/202 1 cüa B Y tê. Dông thri, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI phiro'ng tin dna, don tp trung ngtrO'i lao 
dng. Không tir cho ngirôi lao dngtr& v da phuro'ng (s hrqng nhô,lê) 
khi chira 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 liru trii nhftng 
ngu&i lao dng thuOc khu virc vüng xanh, dã dixc tiêm väc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngày) hoc d diêu trj khOi Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm dirt phuo'ng an 03 ti ch phãi duçic sr cho phép cüa Ban 
Quãn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p va cung cap danh sách ngisài lao 
dng theo dja chi ncli ci.r trü trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthành 
phô và Ban Quãn 1. 

UBND huyn1thành ph xem xét quyt djnh dja chi ncyi cách ly, thôi gian 
each ly ngu?i lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thii&ng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm ngithi 
km trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin./. 

No'inhân: 
Cty TNHH Nha Jingguang Dng Nai Vit Nam (thiic hin); 

- So Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI this, ChO tich UBND thOnh phô Biên HOa; 
- D6n Cong an KCN Biên HOa; (phoi hcip) 

- PhO TrirOng ban phi trách (de chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Trang Website BQL; 
- Lixu: VT, QLLD. 

KT. TRIXNG BAN 
PHO TRU'%NG BAN 
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