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Dng Nai, ngày  c29_  tháng nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v ho tn lu'u tnut ti doanh nghip thirc hin các phirong an 03 ti ch 

cuta Cong ty TNHH Tae Kwang MTC Vit Nam 
(KCN Loteco, thành phô Biên Hôa, tinh Bong Nai) 

Can cir van bàn so 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn so 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa TJBND tinh Dông Nai ye vic ngui 
lao dng lu'u trui t.i nci lam vic dê dam báo hot dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cur van bàn si 9635/UBNID-KGVX ngày 12/8/202 1 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xi:r l các tInh huOng phát sinh khi doanh nghip ngiing hott 
dng hoc thirc hin các phuang an theo chi dio ti van bàn so 9047/'[JBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch LTBND tinh; 

Can cur Quy& djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quàn l' 
các KCN Dông Nai ban hành Huâng dan vic bo trI tm trü tp trung tti doanh 
nghip Khu cong nghip DOng Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cur Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/202 1 cüa Ban Quân l' 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt dtnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Hithng dan vic bô trI tam  trut tp trung tai  doanh nghip 
Khu cOng nghip DOng Nai dê phông chông Covid-19; 

Can cur h sci däng k) thrc hin 03 phi.rcing an san xut và cong tác phông 
chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghi. cña Doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho Doanh nghip thrc hin phucing an si:r dung khu 
virc van phOng, phông hop, nhà kho, nhà xu&ng, các kim virc cOn trông lam noi 
hru tri'i cho 47/1.3 12 nguOi lao dng lam vic, an, i luu trü tai  doanh nghip 
dam bào hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chông dch Covid-19. 

2. Vic b trI nguii lao dng lam vic và luu trul tai  Cong ty phãi có cam 
kêt dông thun cüa ngithi lao dng và chü doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang icc SARS-CoV-2 am tInh cüa ngui lao dng truâc khi dua vao khu virc 
liru trü; thirc hin vic xét nghim cho ngui lao dng theo hung dan tai  van 
bàn s6 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cOa Sâ Y tê ye vic hithng dan xét 
nghim khi thirc hin phuong an "03 tai  ch" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tu chi trâ). 

3. Dam bào các diu kin urn tn1 theo Hung dn tai  Quyt dnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn lcác KCN DOng Nai. Thirc 
hin dày dü các ni dung tai  Khoán 1 ci:ia van bàn sO 963 5/UBND-KGVX ngay 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu luu trii, doanh nghip phài kIch 
hoat và thirc hin ngay các phwmg an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/202 1 cüa BO Y té. Dông thñ, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán l các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b tn phirong tin dira, don tp trung ngu*i lao 
dng. Không tiy cho ngirO'i Lao dng tr& ye dja phu'o'ng (so lung nhO, lé) 
khi chua có kin cüa UBND các huyn, thành ph và thirc hin theo Dim 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu luu trü nhUng 
ngi.thi lao dng thuc khu virc vüng xanh và dä duqc tiêm väc xin It nhât 01 mQi 
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khói bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm di.rt phuong an 03 ti ch phãi duçc sir cho phép c1ia Ban 
Quàn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ng1xi lao 
dng theo dja chi noi Cu trii trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huyn1thành 
phô và Ban Quán l. 

UBND huynIthành ph xem xét quyt djnh dja chi ncii cách ly, thi gian 
cách ly ngui lao dng theo quy djnh. 

7. Ch dt báo cáo: Phái thumg xuyên báo cáo s luçmg tang, giâm nguô'i 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

Thông báo nay diu chinh s lao dng luu tr11 ti doanh nghip và thay the 
Thông báo so 2051/TB-KCNDN ngày 24/7/2021, so 2933/TB-KCNDN ngày 
08/9/2021 và so 3081/TB-KCNDN ngày 13/9/2021 cüa Ban Quân l các Khu 
cong nghip Dông Nai. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc 

No'i nhân: 
- Cong ty TNHH Tae Kwang MTC Vit Nam (thiic hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChCi tjch UBND thành phO Biên HOa 
- Dn CA KCN Bin HOa (phoi h9p); 

- PhO Truâng ban phii trách (d chi do); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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