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Dng Nai, ngày  ,24  tháng  9  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng lu'u trñ tii doanh nghip thrc hin 

các phtrffng an 03 ti chô cüa Cong ty TNHIH Cong nghip Cao su ChInh Tan Vit Nam 
(KCN Nhon Tr,ch III, huyn Nho'n Trich, tinh Bong Nal) 

Can cü 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 ngi.rô'i 
lao dng km trii ti ni lam vic dê dam bào hot dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cr van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/202 1 cüa LTBND tinh 
Dông Nai ye vic xfr l các tInE huong phát sinh khi doanh nghip ngüng hoat 
dng hoc thirc hin các phuong an theo chi do tai  van bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

Can cir Quy&t djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quàn l 
các KCN Dông Nai ban hành Huóng dan vic bô trI t.m tr1i tp trung tai doanh 
nghip Khu cong nghip Bong Nai dê phông chông Covid-19; 

Can c Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/202 1 càa Ban Quàn l 
các KCN Bong Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
1 4/7/2021 ye ban hành Hiing dan vic bô trI tm trü tp trung tai doanh nghip 
Khu cong nghip BOng Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cu phuang an dã duçyc phê duyt ti Thông báo s 2376/TB-KCNDN 
ngày 29/7/2021 cüa Ban Quán l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghiép b sung them 15 nguôi lao &ng vào lam 

vic theo phuo'ng an 03 ti chô ti doanh nghip (tong so lao dng t?i doanh 
nghip sau khi bô sung là 56 1/1.936 ngui) lam vic, an, hru trü tai doanh 
nghiêp dam bão hoat dng san xuât kinh doanh và phông chông dch Covid- 19. 

2. Yêu cu doanb nghiep phãi dua nguè'i lao dng vâo v1ng dm trong 
thai gian 3 ngày, thuc hin xét nghiêrn PCR lan 1 vào ngày dâu tiên và xét 
nghiêm PCR lan 2 vào ngày thir ba, nêu kêt qua xét nghim am tInh mâi dua 
vào khu virc san xuât. 

3. Dam bào các diu kin km trii theo Hung dn tai Quy& djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quán lcác KCN Bong Nai. Thirc 
hiên day dü các nOi dung tai Khoãn 2 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 lu'u trü, doanh nghip phài kIch 
boat và thrc hin ngay các phiwng an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
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05/6/202 1 cüa Bô Y t. Dông th?i, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quàn 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi bô trI phu'o'ng tin thra, don tp trung ngurOi lao 
dng. Không tr cho ngtrOi lao dng tr& v dja phirng (so lu'cvng nhO,Ié) 
khi chu'a co y kien cua UBND cac huyçn, thanh pho va thirc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu lixu tri nhüng 
ngui lao dng thuc khu virc vng xanh và dã duc tiêm väc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngay) hoc dA diêu trj khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm diirt phucmg an 03 ti ch phái ducic sir cho phép c'i'ia Ban 
Quán 1 các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngui lao 
dng theo dja chi noi cu trii trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huyn/thành 
phô và Ban Quàn l. 

UBND huynIthành pM xem xét quyt djnh da chi noi cách ly, thi gian 
cách ly ngu1i lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phái ththng xuyên báo cáo s luçing tang, giám ngui 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quàn 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thirc hin./& 

Noinhân: 
- Cong ty TNHI-I COng nghip Cao su 
Chinh TOn Viêt Nam (thiic hiën); 
- SO Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BIthu, ChU tch UBND huyn Nhon Trach; 
- DOn COng an KCN Nhon Trch; 
- PhO lruOng ban phi trách (d chi doo); 
- Các phang, Trung tOrn (thuc hin); 
- Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 
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