
UBND TIN}I DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
Sé: 

CONG HOA xA HQI CIIU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phuic 

Dng Nai, ngày  c5  tháng näm 2021 

THÔNG BAO 
A A A A A V/v chap thuin bo sung lao dçng hru tru ti doanh nghiçp thirc hiçn cac 

phiro'ng an 03 ti ch ella Cong ty TNHH Jungwoo Vina 
(KCN Dt may Nho'n Trach) 

Can cü van bàn so 7210/UBND-KG\TX ngày 25/6/2021 và van bàn so 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngui lao 
dng hxu trñ tai  ncii lam vic dé dam bào hot dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid- 19; 

Can c1r van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/202 1 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xi:r l các tInh huong phát sinh khi doanh nghip ngi'rng hoat 
dng hoc thrc hin các phuing an theo chi do tai  van bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tinh; 

Can c'cr Quyt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quàn l 
các KCN Dông Nai ban hành Huàng dan vic bô trI t.m trü tp trung tai  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 Quàn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/2021 ye ban hành Huàng dan vic bô trI tam  trà tp trung tai  doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid-19; 

Can cr Biên bàn lam vic ngày 20/9/2021 cüa Doàn kim tra Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ye vic dang thirc hin và bô sung nguii lao dng cüa doanh 
nghip thirc hin "03 tai  chô" trong các khu cong nghip (KCN) và cong tác 
phông chOng djch Covid- 19 tai  doanh nghip; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip b sung 43 ngui lao dng thrc hin 

phiio'ng an 03 tai  ch cüa doanh nghip (tong so lao dng tti doanh nghip sau 
khi b sung là 553/915 lao dng) lam vic, an, a luu trci tai  doanh nghip dam 
bão hoat dng san xuât kinh doanh và phông chông djch Covid-19 (bao gOm 48 
lao dng cüa các dcm vi hqp tác dang 3T tai  Cong ty). 

2. Yêu cu doanh nghip phái dua ngithi lao dng vào vüng dm trong 
thai gian 3 ngày, thirc hin xét nghirn PCR lan 1 vào ngày dâu tiên và xét 
nghim PCR lan 2 vào ngày thu ba, nêu kêt qua xét nghim am tInh mâi dua 
vào khu virc san xuât. 

3. Dam bão các diu kin luu trà theo Hrnrng dn tai  Quyt djnh sO 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc 

S 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thãnh ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqIkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



2 

hin day dü các ni dung tai Khoân 2 cña van bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 

4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu li.ru trñ, doanh nghip phái kIch 
hot và thirc hin ngay các phrnmg an theo Quyêt djnh so 278 7/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y tê. Dông thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán l các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b trI ph.ro'ng tin thra, don tp trung ngirO'i lao 
dng. Không tr cho ngu*i lao dng tr& v da phirong (s hrçrng nhO,lë) 
khi chira co y kuen cua UBND cac huyçn, thanh pho va thirc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. You câu bô trI vao khu km trCi nhng ngui lao dng 
thuc khu virc vüng xanh, dã duc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc 
dã diOu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày. 

6. Khi chm dirt phucing an 03 tai  ch phái duçic sir cho phép cüa Ban 
Quân 1 các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách nguàri lao 
dung theo dja chi ncii cu tth trOn da bàn tinh DOng Nai cho UBNID huynIthành 
phô và Ban Quàn 1. 

UBND huynIthành ph xem xét quyt djnh dja chi noi each ly, th?ji gian 
cách ly ngithi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phái thixô'ng xuyOn báo cáo s luçmg tang, giâm ngu&i 
hru tr11 tai  doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Bong Nai. Th%rc hin chO d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip Bng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, th1rc hin./,— 

Noinhân: 
- Cong ty TNHH Jungwoo Vina (thijc hin); 
- Sâ Y tO, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bithu, ChU tjch UBND huyn Nhun Trch; '-(phôi hqp); 
- DOn CA KCN huyn Nhcin Trch; J 
- PhO Trurng ban ph%i trách (dO clii dao); 
- Các phng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Trang Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRUNG BAN 
PHO TRIYNG BAN 
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