
UBND TtNH DONG NAI CQNG HOA xA HQI CHU NGIJIA YLET NAM 
BAN QUAN LY Dc Ip - Tiy do - Hnh phtc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S& 34'7'j/TB-KCNDN DdngNai, ngày cthang nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v bô trI lu'u trü ti doanh nghip thrc hin các phtwng an 03 ti ch 

cüa Nhà may san xuât Cong ty TNHH Dong Jin Textile Vina 
(KCN Dt may Nhoii Trtch) 

Can cü van bàn s 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s 
7482/UBNDKG\TX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngun 
lao dng lixu tr1 tai  nii lam vic dê dam bão hott dng san xuAt kinh doanh và 
phông, chông dch Covid-19; 

Can ci'r van bàn s 9635/IJBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vie xir l các tmnh huông phát sinh khi doanh nghip ngirng hoat 
dng hoc thijc hin các phlxGng an theo chi dao tai van bàn so 9047/tJBND-
KGVX ngày 30/7/2021 cUa Chü tch UBND tinh; 

Can cü Quy& dnh s 301/QD-KCNDN nay 14/7/2021 cüa Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai ban hành Huàng dn vic bô tn t?m  tró tp trung ti doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dë phOng chông Covid- 19; 

Can cü Quy& djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quãn l 
các KCN Bong Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành H.thng dn vic bO trI tam  trü tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Bong Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cü Quy& djnh s6 402/QD-KCNDN ngày 18/9/2021 cüa Ban Quãn l 
các KCN Bong Nai ye kiêm tra vic däng k mài thirc hin phrnmg 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 Quán l 
eác KCN Bong Nai ye vic thc hin 03 phtrmg an san xuât và cOng tác phOng 
chông djch Covid-19 tai  doanh nghip; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. ChAp thun cho Doanh nghip thrc hin phumig an si'r diing các khu 

viic van phông, phông hQp, nhà kho, nhà xuông, cc khu vrc con trông dê lam 
nai liru trü cho 59/162 ngu1i lao dng lam vic, an, a Iuu trü tai  doanh nghip 
dam báo hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid- 19. 

2. Vic b trI ngu&i lao dng lam vic và luu tth tai  COng ty phài cO cam 
k& dng thun cUa ngithi lao dng và chU doanh nghip, kt qua xét nghim 
sang le SARS-CoV-2 am tinh cüa nguai lao dng truOc khi dua vào khu vrc 
km trü; thirc hin vic xét nghim cho ngtthi lao dng theo huàng dn tai  van 
bàn so 6052/SYT-NV ngày 27/7/2021 cüa Sâ Y te ye yic huOng dan xét 
nghim khi thrc hin phuong an "03 tai  chô" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tir chi trá). 
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KT. TRUNG BAN 
PHO TRIJ'ONG BAN 
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3. Dam báo các diêu kin luu tri theo Hixâng dn ti Quyt djnh s 

301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thire 
hin day dU các ni dung tai  Khoãn 1 cüa van bàn s 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cUa UBND tinh. 

4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu luu trü, doanh nghip phái kIch 
hott và thrc hin ngay cac phucrng an theo Quyêt djnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/202 1 cüa B Y tê. Dông thôi, báo cáo ngay cho UBND các huyn và Ban 
Quãn l các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI phtro'ng tin dira, don tp trung ngirOi lao 
cIng. Không tir cho ngrôi lao dng tr& v dja phirong (s ltrçrng nhO, lé) 
khi chira cO kin cüa UBND các huyn, thành ph1 và thirc hin theo Dim 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu bô trI vào khu lu'u trñ nhng ngui lao dng 
thuc khu virc v1ng xanh, dã drçic tiêm vàc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) 
hoc cia diêu trj khôi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

6. Khi ch.m dirt phi.rcmg an 03 tai  ch phâi duçic sir  cho phép cüa Ban 
Quãn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p vâ cung cap danh sách ngu1i lao 
dng theo dja chi ncii cl.r trü trén dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huyn và 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. 

UBND huyn xem xét quyt djnh dja chi ncii each ly, th?ii gian cách ly 
ngithi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thumg xuyên báo cáo s hrçing tang, giãm nguài 
lixu trCi tai  doanh nghip cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thirc 

NoinkIn: 
- Cong ty TNT-H-I Dong Jin Textile Vina (thrc hin); 
- S Y t, Cong an tinh, LDLD tinh - 
- Bi thu, Chü tjch UBND huyn Nhn Trach; (phOi hap) 
- Don CA KCN huyn Nhcin Trach; 
- Phó Trithng ban (phi hcxp chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thire hin); 
- Trang Website BQL; 
- Luu: VT, VPDD (H). 
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