
UBND TINH DONG NAI CQNG HOA XA HO! CHIIJ NGHIA V1IT NAM 
BAN QUAN L Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CAC KIIU CONG NGHIP 
St: 544g  /TB-KCNDN DngNai, ngày  c2  tháng  9  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v b6 tn Itru trü ttli  doanh nghip thyc hin các phirong an 03 t,i chô 

cüa Cong ty Co phân Cap Nir(rc Nho'n Trch 
(KCN Dt may Nhon Trach) 

Can cü van bàn s 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai v vic nguii 
lao dng lu:u trU tai  nvi lam vic dê dam bào hott dng san xut kinh doanh và 
phOng, chông djch Covid-19; 

Can cir vAn bàn s 963 5/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cUa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xir 1 các tInh huong phát sinh khi doanh nghip ngrng hot 
dng hoc thrc hin các phixong an theo chi dao  ti vAn bàn so 9047/IJBND-
KGVX ngày 30/7/2021 eüa ChU tjch UBND tinh; 

CAn ctr Quyt djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quàn 1 
cáe KCN Dông Nai ban hành Hxàng dn vic bô trI tam  tth t.p trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai áê phông chong Covid-19; 

CAn eü Quy& dnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cUa Ban Quán l 
các KCN Dông Nai ye vic diêu ehinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Hiing dn vic bô trI tam  trü tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai dê phàng thông Covid- 19; 

CAn ci'r Quyt djnh s 402/QD-KCNDN ngày 18/9/2021 cia Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai ye kiêm tra vic dAng k mài thrc hiên phircng an "03 tai 
ch" trong các khu cOng nghip (KCN); 

CAn ci'r Biên bàn lam vic ngày 20/9/2021 cüa Doàn kim tra Ban Quàn I 
các KCN Dông Nai ye vic thrc hin 03 phixcing an san xuât và cong tác phông 
chOng djeh Covid-19 t?i  doanh nghip; 

Xét d nghj eüa Doanh nghip: 

1. Chip th4n eho Doanh nghip thirc hin phuong an si:r diing cac khu 
virc vAn phOng, phOng hop, nhà kho, the khu virc con trông dê lam non liru trü 
cho 44/85 nguYi lao dng lam vic, An, a hru trü t?i  doanh nghip dam báo hoat 
dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic b6 trI nguai lao dng lam viie và luu tri:i tai  Cong ty phài eó cam 
k& dng thun cüa ngithi lao dng và chü doanh nghip, kët qua xét nghim 
sang 19c SARS-CoV-2 am tInh cüa ngtn1i lao dng tnnc khi dua vao khu virc 
luu trü; thirc hin vic xét nghim cho nguxi lao dQng theo huàng dan tai vAn 
bàn s 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa S Y tê ye vic huàng dan xét 
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nghim khi thc hin phumg an "03 ti ch&' (chi phi xét nghim doanh nghip 
tij chi trâ). 

3. Dam bâo các diu kin kru trü theo Huàng dn tti Quyt djnh s 
3O1/QD-KCNIN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quàn l các KCN Dông Nai. Th?c 
hin day dü các ni dung tai  Khoãn 1 cüa van bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 

4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu luu trü, doanh nghip phãi kIch 
hoat va thrc hin ngay các ph.wng an theo Quyêt djnh so 278 7/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y té. Dông thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn và Ban 
Quán 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI phirong tin thra, don tp trung ngirb'i lao 
dng. Không tiy cho ngirô'i lao dngtr& v dja phuro'ng (s hrç'ng nhO,lé) 
khi chura co y kien cua LJBND cac huyçn, thanh pho va thirc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu bô trI vao khu luu trü nhüng nguai lao dng 
thuc khu vrc vñng xanh, dã dtrcic tiêm väc xin it nhât 01 mQi (sau 14 ngày) 
hoc dã diêu trj khöi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm düt phuong an 03 t.i ch phãi duçc sir cho phép cüa Ban 
Quán 1 các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách nguai lao 
dng theo dja chi ncii cu trü trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huyn và 
Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. 

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

7. Ch d báo cáo: Phái thuang xuyên báo cáo si lucing tang, giãm nguai 
luu tra ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thi'r 3. 

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

Noinhân: 
- Cong ty CP Cap Nixâc Nhn Trach (thjc hin); 
- Sâ Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thi.r, Chü tjch UBND huyn NIion TJach; (phoi hçp) 
- Don CA KCN huyn Nhon Trach; 
- Phó Tnrâng ban (phoi hqp chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (th%rc hin); 
- Trang Website BQL; 
- Li.ru: VT, VPDD. 

KT. TRU'(NG BAN 
PHO TRIX(NG BAN 
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