
UBND TINT-I DONG NAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

BAN QUAN L'c Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 
CAC KHU CONG NGH!P 

S: /TB-KCNDN DngNai, ngày  J4  tháng g näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v b tn lu'u trii ti doanh nghip thirc hin các phu'o'ng an 03 ti ch 
cüa Cong ty TNHH K5 thut Cong ngh Co din Zhong Dian Vit Nam 

(KCN Nho'n Trach !1I, huyn Nho'n Tqich, tinh Bong Nai) 

Can c1r 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 ye vic ngtthi 
lao dng hru trii tai  nai lam vic dê dam bào hot dng san xuât kinh doanh Va 
phOng, chông dch Covid- 19; 

Can c11 van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xir 1 các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngimg hoat 
dng hoc thirc hin các phuang an theo chi do ti van bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 ciia Chü tch LJBND tinh; 

Can cir Quyêt dnh so 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quàn 1' 
các KCN Dông Nai ban hành Hung dn vic bô trI tam  trü tp trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid-19; 

Can cir Quyêt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 ciia Ban Quán l 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh sO 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/202 1 ye ban hành Hi.ring dn vic bô tn tam  trü tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai de phông chông Covid-19; 

Can cr h sci dàng k thiic hin 03 phuGng an san xut và cong tác phông 
chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d ngh cüa Doanh nghip: 

1. ChAp thun cho Doanh nghip thirc hin phuong an sir dirng các khu 
vrc van phông, phOng hop, nhà kho, nhà xuOng, các khu vrc con trOng lam ncii 
luu trü cho 08/11 ngu?i lao dng lam viêc, àn,â luu tri tai  doanh nghip dam 
bào hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic bO tn ngui lao dng lam vic và luu trü tai  COng ty phài có cam 
kt dông thun cüa ng.thi lao dng và chü doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang 1c SARS-CoV-2 am tInh cüa ngui lao dng truc khi dua vao khu virc 
km tril; thrc hin vic xét nghim cho ngi.thi lao dng theo huâng dan tai van 
bàn so 6052/SYT-NY ngày 27/7/202 1 ciia Sâ Y tê ye vic hithng dan xét 
nghim khi thçrc hin phuo'ng an "03 tai  ch6" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tu chi trà). 

3. Dam bào các diu kin luu tiii theo 1-Iung d.n tai  Quyt djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 ci.:ia Ban Quàn lcác KCN DOng Nai. Thirc 
hin dy dü các ni dung tai  Khoàn 1 cüa van bàn so 963 5/TJBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhirn (FO) trong khu luu tr1i, doanh nghip phái kIch 
hot và thirc hin ngay các phucmg an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y tê. Dông thi, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quân 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI phu'o'ng tin thra, don tp trung ngtrô'i lao 
dtng. Không tkr  cho ngffO'i lao dtng tr& ye dja phirong (so ltrçrng nhO, lé) 
khi chira CO ' kiên cüa UBND các huyn, thành phô và thyc hin theo Diem 

6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô tn vào khu lixu trü nhüng 
ngithi lao dng thuc khu virc v1ng xanh và dã dugc tiêm vac xin it nhât 01 müi 
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm dirt phucing an 03 ti ch phài duçic sr cho phép cüa Ban 
Quán l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngi1i lao 
dng theo dja chi flth cu tr trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthành 
phô và Ban Quân l. 

UBNID huyn1thành ph xem xét quyt djnh dja chi noi cách ly, thxi gian 
cách ly nguYi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phâi thiRng xuyên báo cáo s lugng tang, giãm nguYi 
hxu trü tai 

doanh nghip cho Ban Quân 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

Ban Quàn 1' các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.iVCS 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH K9 thuat  Cong ngh C 
din Zhong Dian Vit Nam (thi,rc hin); 
- SO Y t, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tich UBND huyn Nhan Tr.ch; 
- DOn CA KCN Nhan Trach; 
- PhO TruOng ban phi trAch (dë chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,xc hin); 
- Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 
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