
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L'c 

CAC KHU CONG NGHIP 
So: /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO! CH1J NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày  a2 5  tháng  9  näm 202] 

THÔNG BAO 
V/v chap thun bô sung lao dng liru trü tii doanh nghip thirc hin 

các phirong an 03 tii ch cüa Cong ty TNIIII Dah Sheng Vit Nam (Bô sung lan 3) 
(KCN Bàu Xéo, huyn Trãng Born, tinh Bong Nai) 

CAn cr vAn bàn so 7210/UBND-KGVX ngAy 25/6/202 1 và vAn bàn so 

74821UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cUa UBND tinh Dông Nai v vic nguñ 
lao dng hru trñ tti no'i lam vic dê dam bào hot dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

CAn ciLr vAn bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic x1r l các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngrng hot 
dng hoc thirc hin các phuong an theo chi do ti vAn bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

CAn cir Quyt djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quán l 
các KCN Dông Nai ban hAnh Huing dan vic bo trI tm trij tp trung ti doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phông chOng Covid-19; 

CAn cir Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/202 1 càa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Hining dan vic bô tn tm trü tp trung t?i  doanh nghip 
Khu cong nghip DOng Nai dê phông chông Covid- 19; 

CAn cr phixo'ng an dã duçic phê duyt ti Thông báo s 171 7/TB-KCNDN 
ngày 22/7/202 1 cüa Ban QuAn 1 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng ct'ia doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho Doanh nghip b sung them 17 ngui lao dng vào lam 
vic theo phucmg an 03 ti chô ti doanh nghip (tOng sO lao dng ti doanh 
nghip sau khi bô sung là 87/6 10) lam vic, An, a hru trñ ti doanh nghip dam 
bào hot dng sAn xuAt kinh doanh và phông chong djch Covid-19. 

2. Yêu cu doanh nghip phAi dua nguai lao dng vAo vüng dm trong 
thai gian 3 ngAy, thirc hin xét nghirn PCR lan 1 vào ngAy dâu tiên và xét 
nghim PCR lan 2 vào ngày thir ba, nêu két quA xét nghim am tInh mai dua 
vào khu vuc sAn xuât. 

3. DAm bAo cAc diu kin hru trà theo Hixang dn ti Quyt djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban QuAn lcAc KCN Dông Nai. Thijc 
hin dày dü các ni dung ti KhoAn 2 caa vAn bàn sO 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 

4. Khi Co ca nghi nhim (FO) trong khu luu trii, doanh nghip phAi kich 
hot và thirc hin ngay các phumg An theo Quyêt djnh sO 2787/QD-BYT ngày 
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05/6/2021 cilia B Y t. Dng thi, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán l các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b tn phiro'ng tin thra, don tp trung ngirvi lao 
dng. Không ttr cho ngirri lao dng tr& ye dja phirong (s Iu'çing nhO, lé) 
khi chira cO kin cüa UBND các huyn, thành ph và thirc hin theo Diem 
6 cilia Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào kEu lu'u ti-li nhQ'ng 
ngui lao dng thuc khu virc vling xanh Va dä duçic tiêm vàc xin It nhât 01 mfli 
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khói bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi ch6 dilrt phucing an 03 tti ch phãi du'gc sir cho phép cilia Ban 
Quãn l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngithi lao 
dông theo dja chi noi Cu trü trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthành 
phô và Ban Quàn l. 

UBND huyên/thành ph xem xét quyt djnh dja chi ni cách ly, thi gian 
cách ly ngu6i lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d5 báo cáo: Phái thuàng xuyên báo cáo so luçing tang, giám nguô'i 
km trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thiic hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thlr 3. 

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

No'i nhân: 
- Cong ty TNHH Dah Sheng (th,rc hin); 
- S Y të, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tich  UBND huyn Tráng Born; 
- Don CA KCN Bàu Xéo; 
- PhO Truàng ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thc hiên); 
- Website Ban Quãn 1 các KCN; 
- Luu: VT, QLLD. 

} 
(phi hcip) 

KT. TRTJ'ONG BAN 
PHO TRU1NG BAN 
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