
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: 6  o.2i  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr  do - Hnh phñc 

Dng Nai, ngày  04  tháng  _-f 0  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun bi sung lao dng hru trü ti doanh nghip thirc hin 

các phtro'ng an 03 ti ch cüa Cong ty TNIIH nguyen phii 1iu giày Rheno (VN) 
(KCN Long Thành, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-UBND ngây 15/9/202 1 cUa UBND tinh 
ye vic trng bithc phc hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
m1i; 

Can cir Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hthng dan tm th?ñ thirc hin các phiwng an san xut kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phuong an cia duçic phê duyt ti Thông báo s 1370/TB-KCNDN 
ngày 09/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

CAn ci'i Bién ban kim tra vic thtrc hin 03 phuang an san xut và cOng 
tác phông, chông djch Covid-19 ti Cong ty ngày 08/7/202 1; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Chp thun cho Doanh nghip b sung 12 nglx&i lao dng vào lam vic 
theo phucing an 03 ti chô tai  doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 27/5 0 ngithi) dé duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19 (dInh kern danh sách ho sung). 

2. Yêu cu Doanh nghip phài xét nghim l.n 01 vào ngày du tiên bang 
phuang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI & vfmg dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim lai  lan 02 bAng phung pháp RT-PCR tru&c khi dua vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu lixu tth nhthig ngu&i lao dng thuc khu we vüng xanh và ciA 
di.rqc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc ciA diêu trj khói bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngl.r&i lao dng vào khu vlrc 
hru trü bang phuong tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thrc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa VAn bàn s 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh hu&ng dan tm th&i thirc 
hin các phuo'ng an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chông dich 
Coyid-19. KhOng cho ngu&i lao dng ye dja phuong ho.c don ngl.r&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua Co sir dOng cüa cija phucing. 

4. Khi ng'rng the hin phucmg an 03 t.i ch6 phâi dugc s1r chip thun cüa 
Ban Quân 1 các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô nñ có ngu&i lao 
dng trâ ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& y dja 
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phucmg, phái có k& qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th?ñ gian 03 ngày kê tiI ngày ly mu. 

6. T chüc dua ngithi lao dng trâ v dja phixang bang phuong tin dua 
don tp trung. Tru&ng hcip doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng trâ v dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phài dam bão vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic c.p 
Giây xác nhn vic di laj cho ngui lao dung trâ v dja phuong. 

7. Nguii lao dng trâ v dja phuong phãi khai báo vâi Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj trân fbi CU trü, tr theo dOi sirc khOe t.i nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci sâ danh sách ngu&i lao dng trâ v dja phucing do Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai gi:ri, UBND phismg, xã, thj trân giám sat nguii lao dng trâ 
ye dja phuong trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thu?ng xuyên báo cáo s lucing tang, giâm nguii 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngi.thi lao dng phãi chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thirc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip bit, thirc hinJM 

Noi nhin: 
- Cong ty TNHH nguyen phi,i 1iu giay Rheno (VN) (thc hin); 
- SO Y tE, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Long Thanh; . hcip); 
- BI thu, ChO tjch UBND TP. Bién HOa; J 
- DOn CA KCN Long Thành; 
- PhO TruOng ban phi,i trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tAm (thi,xc hin); 
- Website Ban QuAn 1; 'f l * 

- Liru: VT, QLLD. 
Phim Van Ciring 



DANH SACH NGUTh LAO DQNG D1r MEN BO SUNG 

Stt Hç va ten S CMNDICCCD 

Noi cir trü (ghi rö khu ph/ p, phrèng/xã, 
huyen/TP) Vungxanh(dánh 

au ) 

Da tiem vàc xin miii 1 
each day 14 ngay (danh 

du X) khu ph/ p phironglxã, huyn/TP) 

1 Pham TM M Duyên 272009297 KP1 Thng Nht Biên Hôa X -  x 
2 Nguyn Tháo Nhu 272844180 Ap Long Khánh 2 Tam Phtrâc Biên Hôa X x 
3 TrnVänLon• 221470553 Ap4 Tam An Long Thành X x 
4 Luçing Van Nang 381582505 Ap 5 Tam An Long Thãnh X x -  
5 LãmThjNgcIn 352556145 Ap5 TamAn Long Thành X x -  
6 Nguyn Anh Khoa 191690745 Ap 5 Tam An Long Thành X -  x 
7 Nguyn Quc Duy 352526593 Ap 5 Tam An Long Thành X x 
8 Nguyn Nht L 221509578 Ap 5 Tam An Long Thành X x 
9 Lixong Hoàng Huynh 381886650 Ap 5 Tam An Long Thành X x -  

10 LêVänMâi 363910496 Ap5 Tam An LongThãnh X x 
11 HuS'nhTnTài 381710778 Ap5 Tam An LongThãnh X x 
12 DngKimNgãn 352533265 ApI TamAn LongThãnh X x -  
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