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CAC KiIU CONG NGHLP 
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CQNG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày " tháng 40 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chp thun bô sung lao dng liru tnt tti doanh nghip thiyc hin 

các phirong an 03 ti ch cüa Cong ty TNEIII Dinh d.rong A Châu (VN) 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh EMng Nai) 

Can cir K hoach  s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic t&ng bixâc phic hôi các boat dng kinh té xã hOi,  an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cü Van bàn s 11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hung dan tarn  thi thirc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phrnmg an dã duçic phê duyt tai  Van bàn so 2760 /TB-KCNDN 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Can cir Biên bàn lam vic ngày 17/9/2021 cüa Doàn kiêm tra ye vic th?c 
hin 03 phrnmg an san xuât và cong tác phông chông djch Covid- 19 tai  doanh 
nghip và báo cáo khàc phic cüa cong ty; 

Xét dê nghj ho sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung them 01 ngi.thi lao dng vüng 

xanh vào lam vic theo phisong an 03 tai  chô  tai  doanh nghip (tong so lao dng 
taidoanh nghip sau khi bô sung là 213/633 ngithi) dê duy trI boat dng san 
xuât, kinh doanh và phông chông djch Covid-19 ('dinh kern danh sac/i bó sung). 

2. Yêu câu Doanh nghip phái xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang 
phuGng pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI i vi1ng dm It nhât 03 ngàyvà xét 
nghim lai  lan 02 bang phuang pháp RT-PCR tnrc khi dua vào san xuât. Chi 
b tn vào khu mu trü nhng ng'ithi lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã 
duc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc d diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vèng 180 ngày. 

3. Thirc hin day dü các ni dung tai  Phân III cüa Van bàn sO 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dan tam  thñ thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cOng tác phông chông dch 
Covid- 19. KhOng cho ngu?i lao dng ye dja phucmg hoc don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông cüa dja phucmg. 

4. Khi ngmg th?c hin phrnmg an 03 tai  chô phài duqc s11 chap thun cüa 
Ban Quân l các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngi.thi lao 
dng tr& y •  

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngthi lao dng tth ye dja 
phuong, phài có kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-.PCR am tmnh (mâu 
dan hotc mâu gop)  trong thi gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu. 

6. T chüc dua ngui lao dng tth v dja phuong bang phuang tin dua 
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dión t.p trung. Trithng hçp doanh nghip to chrc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phuo'ng bang phumg tin Ca nhân thI phái dam báo vic di chuyên duc thrc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nh.n vic di lai cho ngui lao dng tr& ye dja phuong. 

7. Nguô'i lao dng tth v dja phuing phãi khai báo vth Trung tam Y t xã, 
phumg, thi trân cu tri1, tr theo dôi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci sâ danh sách nguôi lao dng trâ v dja phumg do Ban Quãn l 
cac KCN Bong Nai gth, UBND phuè'ng, xâ, thj trân giám sat ngui lao dng tth 
ye da phiwng trong thrc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Chê d báo cáo: Phái thu?mg xuyên báo cáo s luçmg tang, giãm nguôi 
luu trü tti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Bong Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

9. Doanh nghip và nguô'i lao dng phài chju trách nhim truc pháp lut 
khi không thçrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xày ra lay lan 

djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu Cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip bi&, thirc hin./& 

No'inhân: 
- Cong ty TNHH Dinh duong A Chu (thc hin); 
- S& Y tê, Cong an tinh, LDLF) tinh; 
- Bithu, ChO tch UBND huyn Trâng Born; 
- Don CA KCN Song May; 
- PhO Triràng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 

(phi hqp); 

KT. TRU'(5NG BAN 
PHO TRUONG BAN 

 



Himg BInh Trãng Born Hung Thjnh 

Hç vã ten 

Nguyn T4fni Hun 

S CMND/CCCD 

271153977 

Vüng xanh 
(dánh du X) 

x 

Pa tiêm vc un müi 
1 each day 14 ngày 

(dãnh du X) 

x 

Ba b nhiem 
Covid-19 và 
diu tr! khôi 

trong vông 180 
ngày (dãnh du 

x nu co) 
Stt Nol cu trii (ghi rö khu phô/ âp, phrông/xA, huyn/TP) 

TEN CONG TY : Cong Ty TNHH Dinh Dtrng A Châu (VN) 

DANH SACH NGUOI LAO DQNG 130 SUNG 


		2021-10-01T09:49:33+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




