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V/v dü'ng thirc hin phuong an 03 tii ch ti doanh nghip d phông, chng 
djch Covid-19 di vói Cong ty TNIIH Hory Vit Nam 

(KCN Long Dfrc) 

Can cr van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic hithng dn tim thôi thrc hin các phuorng an san xuât kinh 
doanh dam bão cong tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü Thông báo so 2419/TB-KCNDN ngày 29/7/202 1 cüa Ban Quân l 
các khu cong nghip Dông Nai v vic chap thun phtrcing an 3 ti chô ti Cong 
ty 1'NHH Hory Vit Nam (tOng so 90 lao dng). 

Xét van bàn sO 09/Hory ngày 27/9/202 1 cüa Cong ty TNHH Hory Vit Nam 
ye vic xin chap thun drng thrc hin phung an 03 tai  chô và cho 71 ngithi lao 
dng thi khôi doanh nghip tr& ye dja phtrang (so lao dng dang thiic hin 
phuang an 03 tai  ch). 

Ngày 30/9/202 1, Ban Quãn l các khu cong nghip nhn &rçlc van bàn so 
1 8672/UBND-KG\'X cüa UBND thãnh phô Biên HOa; van bàn so 7464/UBND-
VX cUa UBND huyn Cam M5' và van bàn s 1119/LDTBXH ngày 01/10/2021 
cUa Phông Lao dng-TB&XH UBND huyn Trâng Born ye vic dông tiêp 
nhn ngix&i lao dng tth ye dja phuong. 

Ban Quàn l các khu cong nghip DOng Nai chap thun doanh nghip dfrng 
thrc hin phixcing an 03 t.i chô và tm dung ho?t dng san xuât kinh doanh cüa 
Côngty TNHH Hory Vit Narn tü' ngày 02/10/2021. 

Tong so lao dng drng thirc hin phixong an 03 ti chO và duçic chap thun 
tr& ye dja phuong là 71 ngtr&i, gOm: huyn Long Thành: 38 ng.thi; thành phô 
Biên HOa: 21 ngu?ii; huyn Cam M: 06 ngu&i; huyn Djnh Quán: 02 ngLthi, 
huyn Trâng Born: 02 ngisi; thành phô Di An — tinh BInh Drnmg: 01 ngu?ii; 
thành phO Thu Due: 01 ngithi. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chap thun cüa Ban Quàn l các khu cOng 
nhip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phO ncyi 
tiêp nhn nguii lao dng tr& ye dê dirge huóng dan thu t1ic dua ngithi lao dng 
ye ncii cix ti-u. Doanh nghip thrc hin xét nghirn cho toàn b nguYi lao dng 
bang phucing pháp RT-PCR am tinh (mu don hoc rnâu gop)  trong th?ii gian 03 
ngày k tr ngày lay mâu; bO trI phucmg tin dua don tp trung (tri.thng hcip 
doanh nghip to chirc cho nguii lao dng trâ ye dja phuong bang phucing tin 
cá nhân thI phâi dam bào vic di chuyên dixgc thirc hin an toàn, khOng lay 
nhirn và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp Giây xác nhan eho 
ngixäi lao dng trâ ye dja phumg). Ngui lao dng tr& ye dja phi.rang phài khai 
báo vth Trung tam tê xã, phu&ng, thj trân ncii cix trü, tr theo dOi sirc khOe t?i 
nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm quy djnh 5K. 

S 26, dung 2A, KCN Biên Hóa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (025 1)3891945 (so ni bô 255) Fax: (025 1)3892379 
E-mail: diza@diza.vn;  bqlkcn@dongnai.gov.vn Website: diza.dongnai.gov.vn  



KT. TRUNG BAN 
RUNG BAN 

Dtroiig ThI Xuân Ntrong 

2 

Lwu j: Dói vol sc lao d5ng ngoài tinh, nu chu'a du-ctc dông j tiep nhn ye 

dia phu-oig, thI doanh nghiêp có trách nhiêm bô trI ngwOi lao dông tiêp tyc htu 
trz tgi doanh nghiêp cho den thai diem dja phwang chap thun tiêp nhn ngw&i 
lao dông. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip Dng Nai thông báo dn Cong ty TNHH 
Hory Vit Nam biêt, thirc 

Nih nhj2n: 
- Nhtr trén; 
- UBND các huyn, thành phó: Biên HOa, 
Long Thành, Trãng Born, Djnh Quãn, Cm M; 

- UBND TP. Thi Dirc-TP.HCM 
- UBND TP. Di An-tinh Blnh Duong; 
- BCD PCD huyn Long Thanh (phOi hcip); 
- Cong an huyn Long Thành - 
- UBND các x, phuäng thuc: TP Bin HOa; 
huyn Long Thành, Tráng Born, Djnh Quán, 
C.rn M (phói hcip); 
- COng ty TNHH Du tu Long Dic (phi hqp); 
- PhO Trträng ban ph trách (d chi dao); 
- Các phong và VPDD (thrc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
-Ltru:VT,DN 
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