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CAC KHU CONG NGHID 
S: 3 5O  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HOI CRC NGHLA VIET NAM 
Dc 1p - Tur do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày  9  ftháng  9  nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng hru trü tii doanh nghip thrc hin 

phu'o'ng an 03 ti ch cüa Cong ty CP Nhãn bao bI Vina Uc 
(KCN Tam Phtr&c) 

Can c1r van bàn s 7210/UBND-KGVX ngáy 25/6/2021 và van bàn s 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngi.thi 
lao dng 1txu trii tai noi lam vic die dam bâo hoat dng san xut kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

CAn cir van bàn s 9635/LJBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xtr 1 các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngmg boat 
dng hoc thirc hin các phu'ong an theo chi dao tai vAn bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/2021 cÜa Chü tjch UBNID tinh; 

CAn ci'r Quyt dnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quân 1 
các KCN Dông Nai ban hành Huàng dn vic bô tn tam  trü tp trung tai doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai die phông chông Covid-19; 

CAn cir Quyt djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/202 1 ye ban hành HixOng dn vic bo trI torn trü tp trung tai doarih nghip 
Khu cong nghip Dông Nai die phông chOng Covid- 19; 

CAn cir phuo'ng an dã dxçc phê duyt tai Thông báo s 1 948/TB-KCNDN 
ngày 24/7/202 1; 

Xét d nghj bë sung lao ctng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip b sung 12 ngiIi lao dng thuc nhóm 

dáp üng yêu câu phông chOng djch cüa dja phu'ong vào phucing an 03 tai  chô 
cüa doanh nghiêp (tong so lao dng tai doanh nghip sau khi bô sung là 
160/248) lam viêc, An, 0' luu trñ tai  doanh nghip dam bão boat dng san xuât 
kinh doanh va phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu doanh nghiêp phái du'a ngithi lao dng vào vüng dm trong 
th0'i gian 3 ngày, thixc hiên xét nghiêm PCR lan 1 vào ngày dâu tiên và xét 
nghiêm PCR lan 2 vâo ngây thtr ba, nêu kêt qua xét nghim am tInh mOi duia 
vao khu vuc san xuât. 

3. Dam bâo các diu kiên lu'u trO theo Hu0'ng din tai Quy& djnh so 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quãn lcác KCN Dông Nai. Thrc 
hin dy dü các ni dung tai Khoân 2 cüa vAn bàn sO 963 5/UBNID-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 

4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu lu'u tri1, doanh nghip phâi kIch 
hoat và thirc hin ngay các phu'o'ng an theo Quyét djnh so 2787/QD-BYT ngày 
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05/6/2021 cüa B Y th, Dng thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quán 15' các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi bô trI phtning tin thra, don tp trung ngtrO'i lao 
dng. Không tlr 5' cho ngirôi Lao dng tr& ye dja phtwng (so hrçrng nhO, lé) 
khi chira có 5' kin cüa UBND các huyn, thành ph và thijc hin theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô tn vào khu hru trO nhüng 
ngithi lao dng thuc vüng xanh và dã tiêm väc xin sau 14 ngày ho.c d diêu trj 
khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi chAm dCrt phu'cvng an 03 ti ch phãi duçic sr cho phép cüa Ban 
Quán 15' các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p va cung cap danh sách ngithi lao 
dng theo dja chi noi cu trü trên dja bàn tinh Dông Nai cho UBND huynIthành 
phô và Ban Quán 15'. 

UBND huynIthành ph xem xét quy& djnh dja chi nai each ly, th?yi gian 
each ly ngthi lao dng theo quy djnh. 

7. Ch do báo cáo: Phái thung xuyên báo cáo so krng tang, giám ngui 
km trO tai  doanh nghip cho Ban Quân 15' các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

Ban Quãn 15' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thirc hin./> 

No'in1,ln: 
- Cong ty CP Nhn bao bI Vina Uc (thc hin); 
- UBND Tinh (báo cáo); 
- SOY t Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tich UBND Tp. Biên HOa - (phOi hgp); 
- Dn CA KCN Tarn PhuOc J 
- Phó TrtrOng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thijc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, VPDD. 
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