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CONG HOA xA HQI dilU NGHIA VET NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  24-  tháng J nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun bô sung lao dng luu trü tii doanh nghip thiyc hin các 

phirong an 03 tii chô cüa Cong ty Hiru h.n Sql Tainan (Vit Nam) 
(KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hôa, tinh Bong Nai) 

Can ci.r van bàn so 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van ban so 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngisi 
lao dng luu trü tai  nii lam vic dê dam bào hoat dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cü van bàn s 9635/UBND-KG\TX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xir l các tInh huông phát sinh khi doanh ng1iip ngüng ho.t 
dng ho.c thirc hin các phucing an theo chi dto ti van bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cña Chü tjch UBND tinh; 

Can ctr Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quãn l 
các KCN DOng Nai ban hành Hrnng dan vic bô trI tm trü tp trung ti doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cir Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/202 1 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Huâng dan vic bo tn tm trü t.p trung t?i  doanh nghip 
Khu cOng nghip Dông Nai dê phOng chông Covid-19; 

Can cü h so' däng k thirc hin 03 phucing an san xut và cOng tác phông 
chông djch Covid-19 ti doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Chip thun cho Doanh nghip b sung them 121 ngithi lao dng vào lam 
vic theo phumg an 03 ti ch ti doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh 
nghip sau khi bô sung là 842/3.047 ngi.thi, trong do: Nba may tai  dithng 17A: 
431 ngu?iii, Nba may ti dithng 4A: 411 nguii) lam vic, an, a luu trü ti doanh 
nghip dam bão hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic b trI nguOi lao dng lam vic và urn trü ti Cong ty phái có cam 
kêt dông thun cüa ngix?ñ lao dng và chü doanh nghip, ket qua xét nghim 
sang 19c SARS-CoV-2 am tInh cüa nguai lao dng truac khi dua vào khu virc 
luu trü; thirc hin vic xét nghim cho nguai lao dng theo hithng dan tai  van 
bàn so 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa S Y tê ye vic hithng dan xét 
nghim khi thrc hin phixcmg an "03 ti chô" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tu chi trã). 

3. Dam báo các diu kin luu trO theo Hu&ng dn ti Quyt djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN DOng Nai. Thirc 
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hin day dü các nOi  dung  tai  Khoãn 1 cüa van bàn s 963 5TIJBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 

4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu luu trü, doanh nghip phài kich 
hot và thtrc hin ngay các phuang an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y tê. Dông thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán 1 các KCN BOng Nai. 

5. Doanh nghip phãi bô tn phtro'ng tin thra, don tp trung ngurô'i lao 
dng. Không tir cho ngirôi lao dng tr& ye dja phurong (so ltnyng nhO, lé) 
khi chira có kiên cüa UBND các huyn, thành phô và thi'c hin theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu km tth nhng 
ngithi lao dng thuc khu vic yang xanh, dã duc tiêm vàc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khói Covid- 19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi ch.m düt phung an 03 tai  ch phãi duçc sir cho phép cüa Ban 
Quàn 1 các KCN Dông Nai. Doanh nghip l.p và cung cap danh sách nguñ lao 
dng theo dja chi flGj cu trá trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthàth 
phô và Ban Quàn 1. 

UBND huyn!thành ph xem xét quyt djnh dja chi noi cách ly, thôi gian 
cách ly ngithi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo Cáo: Phâi ththng xuyên báo cáo s luqng tang, giám ngu?i 
liru trñ ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Bong Nai. ThiIC 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 hin./ 

No'i nhân: 
- Cong ty HUti han  Sqi Tainan (Vit Nam) (thrc hin); 
- SO Y tê, COng an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tich  UBND thành phO Biên HOa; 
- Don Cong an KCN Biën HOa; 
- PhO TruOng ban phi trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Trang Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 
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