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

cüa Cong ty TNHH Co khI Kao Meng (Vit Nam) 
(KCN Amata, thành ph lien Hôa, tInh 131ng Nai) 

CAn cir 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 ngithi 
lao dng kru trui tai  noi lam vic dé dam bão hoat  dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

CAn cir vAn bàn s 963 5/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xir 1 các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngl'rng boat 
dng hoc thirc hin các phuong an theo chi dao tai vAn bàn s 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

CAn Cu Quy& djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ban hành Huâng dan vic bo tn tam  trü tp trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip DOng Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cir Quyt djnh sé 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quàn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Hithng dn vic bô trI tam  trü t.p trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid-19; 

CAn cü h so dAng k thirc hin 03 phuong an san xu.t và cOng tác phông 
chông djch Covid- 19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thu.n cho Doanh nghip thirc hin phuong an sfx diing các khu 

vrc vAn phông, phông hçp, nhà kho, nhà xuàng, các khu vrc con trông lam noi 
luu trü cho 34/95 nguOri lao dng lam vic, an, luu trü tai  doanh nghip dam 
bâo hot dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid- 19. 

2. Vic be, trI ngui lao dng lam vic và luu trü tai  Cong ty phài có cam 
kêt dOng thun cüa ngl1i lao dng và chi'i doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang icc SARS-CoV-2 am tInh cüa ngui lao dng trithc khi dua vào khu virc 
1uu trü; thirc hin vic xét nghim cho ngu1i lao dng theo huâng dan tai  vAn 
bàn se, 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa Sâ Y tê ye vic hithng dan xét 
nghim khi thirc hin phucing an "03 tai  chô" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tir chi trà). 

3. Dam bão các diu kin hru tr(i theo Huâng dn tai  Quyêt djnh so 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN Dông Nai, Thçrc 
hin dy dü các ni dung tai  Khoàn 1 cüa vAn bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cUa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu liru trü, doanh nghip phãi kIch 
hot và thirc hin ngay cac phixo'ng an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/202 1 cüa B Y tê. Dông th?ii, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quãn l các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI phumg tin dua, don tp trung ngurO'i lao 
dng. Không tij cho ngtrOi lao dngtrO' v dja phiro'ng (s hrçrng nhO,lé) 
khi chira co y kien cua UBND cac huyçn, thanh pho va thy'c hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu lim trii nhng 
ngui lao dng thuc khu virc vüng xanh, dã duc tiêm väc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngay) hoc d diôu trj khOi Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

6. Khi chm dCrt phucing an 03 tai  ch phãi duçic sir cho phép cüa Ban 
Quàn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngthi lao 
dng theo dja chi IIG cu trü trén dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthành 
phô và Ban Quãn l. 

UBND huynIthành ph xem xét quy& djnh dja chi ncii each ly, thi gian 
each ly nguñ lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thuèng xuyên báo cáo s luçmg tang, giám ng1.ri 
luu trCi tii doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc 

Nii n/ian: 
- COng ty TNHH Ca khI Kao Meng (Vit Nam) (thc hin); 
- SO Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 

BI thu, ChO tjch UBND thành phô Biên HOa; 
- Dn Cong an KCN Bién HOa; 
- PhO TnrOng ban phi trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
-Trang Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 
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