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V/v dfrng thirc hin phirong an 03 tii ch tii doanh nghip d phông, chng 
d!ch Covid-19 di vói Cong ty TNHH NYG (Vit Nam) 

(KCN Long Khánh) 

Can cir van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic hurng dan tm thii th%rc hin các phuing an san xuât kinh 
doanh darn bào cong tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü Thông báo s 2124/TB-KCNDN ngày 24/7/202 1 cüa Ban Quàn 19 
các khu cong nghip Dông Nai v vic chap thu.n phrcrng an 3 tai  chô  tai  Cong 
ty TNHH NYG (Vit Nam) (tong so 133 lao dng). 

Xét van bàn s 01/2021/CV-CD3T-NYG ngày 27/9/2021 cUa Cong ty 
TNHH NYG (Vit Nam) ye vic xin chap thun dung thijc hin phung an 03 
ti ch6 và cho 148 ngithi lao dng thi khOi doanh nghip trâ ye dja phuong (so 
lao dng thirc tê khi doanh nghip thc hin phuong an 03 tai  chô). 

Ngày 30/9/2021, Ban Quàn 19 các khu cong nghip nh.n duqc van bàn s 
8012/UBND-LDTBXH cüa UBND huyn Thông Nhât; van bàn so 
3788/UBND-VX cüa UBND huyn Djnh Quán; van bàn so 3534/UBND-VX 
cüa UBND thành phô Long Khánh; van bàn so ii 09/LDTBXH cüa UBND 
huyn Tràng Born; van bàn so 74641UBND-VX cüa UBNID huyn Cam M5; van 
bàn so 3740/UBND-VX cüa UBND huyn Tan Phü; van bàn so 18667/UBND-
\TX cüa UBND thành phô Biên Hôa; van bàn so 839811JBND-VX cüa UBND 
huyn Xuân Lc ye vic dông 9 tiêp nh.n ngithi lao dng tth ye da phiscing. 

Ban Quãn 19 các khu cOng nghip Dng Nai chip thun doanh nghip dung 
thiic hin phuong an 03 tai  ch và tarn  drng hoat dung san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty TN}IH NYG (Vit Nam) tir ngày 02/10/2021. 

Tng s lao dng dung thixc hin phucmg an 03 tai  ch và dugc chp thu.n 
tr& ye dja phrnmg là 148 ngui gOrn: Long Khánh 103 ngui; Djnh Quán 05 
nguii; Cam M5 04 nguii; Tan Phü 01 nguèi; Thông Nhât 18 nguèi; Trãng Born 
02 nguYi; Xuân Lc 12 ngisôi; Biên Hôa 02 nguèi; Ba Rja — VQng Tàu 01 
ngi.thi. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chap thun cUa Ban Quàn 19 các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chong báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai 
tiêp nhn ngtri lao dng trà ye do dixqc hung dn thu tic dua ngthi lao dng 
ye noi cu trü. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn b nguYi lao dng 
bang phuang pháp RT-PCR am tinh (mâu don hoc mu gop)  trong thai gian 03 
ngày ke tu ngây lay mâu; bO trI phLrang tin dua don tp trung (tri.thng hp 
doanh nghip to chirc cho ngui lao dng tr& ye dja phuong bang phuong tin 
cá nhân thi phâi dam báo vic di chuyOn dugc thirc hin an toàn, khOng lay 
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nhim và doanh nghip chju trách thim trong vic cp Gi.y xác nhn cho 
ngu?i lao dng tri ye dja phng). Ngithi lao dng tr& ye dja phuGng phãi khai 
báo vói Trung tam Y tê xã, phuông, thj trân noi ci.r trii, tr theo dôi süc khôe ti 
nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm quy djnh 5K. 

LulA : Di vái s6 lao d5ng ngoài tinh, nlu chu'a dwçrc dng j tié'p nhçn v 
dja phu'ong, thl doanh nghip có trách nhim bô trI ngwài lao dQng tiêp tyc hcu 
trá tgi doanh nghip cho den thô'i diem dja phwcrng chap thun tiêp nhn ngu'ài 
lao d3ng. 

Ban Quãn l cac khu cong nghip Dng Nai thông báo dM Cong ty TNHH 
NYU (Vit Nam) biêt, thirc hin./. 

Nqi nhn: 
-Nbtrtrén; 
- UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
- UBND TP. Long Khánh 
- BCD PCD TP. Long Khánh (phói hcip); 
- Cong an TP. Long Khánh 
- IJBND các xâ, phiräng thuc TP Biên HOa; Long Khánh 
huyn Trãng Born, Thông I'Thât, Djnh Quán, Cam M; 
Tan Phü, Xuân LOc)  (phôi h9p); 
- Cong ty CP KCN Long Khánh (ph6i hcp); 
- PhO Tru&ng ban ph trách (dé chi dao); 
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- Website Ban Quân 1; 
- Liru: VT, QLDN 
01. 10.2021,Cãnh 


		2021-10-01T15:13:59+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




