
UBND TiNH DONG NA! 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S&  4G.2  /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  c  5  tháng  9  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v b trI urn tré tii doanh nghi thi1rc hin các phwong an 03 ti ch 

cüa Cong ty Co phn Nht Nam 
(KCN Biên Hôa I, thành ph6 Biên Hôa, tinh 01ng Nai) 

Can cü van ban so 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 vâ van bàn so 
7482/UBND-KGVX ngây 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngu?ii 
lao dng kru trCi tai  nai lam vic dé dam báo hoat dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cü van ban s 963 5IUBND-KGVX ngày 12/8/2021 cUa UBND tinh 
BOng Nai ye vic xfr l các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngüng hot 
dng hoc thirc hin các phiscing an theo chi do ti van ban so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cUa ChU tjch UBND tinh; 

Can cr Quy& djnh s6 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quán 1 
các KCN Bong Nai ban hành Huàng dan vic bô tn tm trü tp trung ti doanh 
nghip Khu cOng nghip Bong Nai dê phông chông Covid- 19; 

Can cir Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Bong Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/202 1 ye ban hành Huâng dan vic bô trI tam  trü tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Bong Nai dé phOng chông Covid-19; 

Can dr h sci dàng k th?c hin 03 phircing an san xuât và cong tác phông 
chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip thc hin phucing an si:r diving cac khu 

vrc van phOng, phông hçp, nhà kho, nhà xu&ng, các khu vrc con trOng lam nai 
luu trü cho 20/109 ngtrvi lao dng lam vic, an, a km trü tai  doanh nghip dam 
bão hott dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic b trI ngu&i lao dng lam vic và luu trü tti Cong ty phâi có cam 
kêt dng thun cüa ngutñ lao dng và chü doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang 19c SARS-CoV-2 am tInh cüa ngtthi lao dng truâc khi dua vào khu c 
luu trü; thrc hin vic xét nghim cho nguäi lao dng theo huàng dan tai  van 
bàn so 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa Sâ Y té ye vic huang dan xét 
nghim khi thirc hin phixcrng an "03 tai  ch" (chi phi xét nghim doanh nghip 
ttr chi trâ). 

3. Dam bâo các diu kin km trCi theo Huàng dn tai  Quyt djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 c1ia Ban Quán l các KCN Bong Nai. Thirc 
hin day dü các ni dung tai  Khoãn 1 cüa van bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/2021 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu liru tni, doanh nghip phái kIch 
hot và thirc hin ngay các phuGng an theo Quyêt dnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y té. Bong thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b tn phiro'ng tin thra, don tp trung ngirO'i lao 
dông. Không tr cho ngu*i lao dng tr& v dja phung (so ltrçng nhO, lé) 

V A A • A khi chtra co y kien cua UBND cac huyçn, thanh pho va thiyc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô tn vào khu km trü nhng 
nguôi lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã ducc tiêm vàc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chm dirt phucmg an 03 tai  ch phái ducc sir cho phép cCta Ban 
QuCtn 1 các KCN Bong Nai. Doanh nghip 1p Va cung cap danh sách ngithi lao 
dng theo da chi noi cu trCt trên da bàn tinh BOng Nai cho UBND huyn!thành 
phô và Ban Quàn l. 

UBND huynIthânh ph xem xét quyt djnh dja chi nci each ly, thi gian 
each ly ngi.thi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phài thuing xuyên báo cáo s lung tAng, giám ngithi 
luu ti-Ct ti doanh nghip cho Ban Quán 1 các KCN Bong Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.N 

Noi n/ian: 
- Cong ty Co phn Nht Narn (thrc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BIthu, ChO tich UBND thành phô Biën HOa 
- DOn CA KCN Biên HOa 
- PhO Tnring ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thuc hiên); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Lisu: VT, QLLD. 
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