
UBND TfN}{ DONG NM CONG HOA xA 119! CHU NGHIA V1T NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S: 3-4  /TB-KCNDN DngNai, ngày ()  tháng  .-fQ  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chp thuân b sung lao dng liru trü ti doanh nghip thuc hin 

các phurong an 03 ti ch cüa Cong Iy TNUH Dt nhum Nam Phirong 
(KCN Nhon Trich II, huyn Nhon Trch, tinh Dng Nai) 

Can cü K hoch s 111 O2IKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic 11mg bixâc phic hôi các hott dng kinh tê xä hi, an ninh quôc phông dam báo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh m&i; 

Can cü Van ban so 117151UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan t?m  thôi thizc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phuong an iã duçic phê duyt ti Thông báo so 263 9/KCNDN-LD 
ngày 22/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét dê nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung 02 ng1xtYi lao dng vào lam vic 

theo phuong an 03 ti chô ti doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip sau 
khi bô sung là 45 0/545 ngithi) dê duy tn hoat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19 (dInh kern danh sách bô sung). 

2. Yêu câu Doanh nghip phâi xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang 
phuong phá test nhanh kháng nguyen, bô trI & vüng dm It nhât 03 ngày va xét 
nghim lai lan 02 bang phuong pháp RT-PCR truâc khi dua vào san xuât. Chi bô 
tn vào khu luu trü nhng ngu&i lao dng thuc khu vrc v'àng xanh và dã duqc 
tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khôi bnh Covid- 19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngu&i lao dng vào khu virc km trü bang 
phuong tin tp trung, dam bão an toàn khOng lay nhiêm. 

3. Thic hin day dü các ni dung ti Phân III cüa Van bàn so 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hu&ng dan t?m  th&i thijc hin các phucing 
an san xuât kinh doanh dam bâo Cong tác phOng chông djch Covid-19. Không cho 
nguii lao dng ye dja phucmg hoc don ngu?iii lao dng vào doanh nghip khi chua 
cO sir dOng cüa dja phuong. 

4. Khi ngl'rng thirc hin phrnmg an 03 ti chô phái duqc sr chap thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO ncri có ngi.thi lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh ng1iip thirc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& ye dja 
phucmg, phãi có kêt qua xét nghim bang phircmg pháp RT-PCR am tInh (mâu &m 
hoc mu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

6. To chüc dua ngu&i lao dng tr& ye dja phuang bang phumig tin dua don 
tp trung. Tru&ng hçip doanh nghip to chüc cho ngu&i lao dng tr& ye dja phi.rang 
bng phucmg tin Ca nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên duçic thrc hin an toàn, 
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không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cp Giy xác nh.n 
vic di 'ai cho ngui lao dng tr& ye dja phuong. 

7. Ngi.r&i lao dng trâ v dja phucng phãi khai báo vâi Trung tam Y t xa, 
phu&ng, thj trân nai cii trü, ti theo dOi slrc khôe ti nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên cci sâ danh sách ngu&i lao dng trâ ye dja phi.rng do Ban Quân 1 các 
KCN Dông Nai gui, LTBND phu&ng, xã, thj trãngiám sat ngu&i lao dng tth ye dja 
phuang trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phái thiiing xuyên báo cáo s huqng tang, giám ngui 
luu truii ti doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thijc hin chê d 
báo cáo ket qua SARS-CoV-2 sau lan xét ngbim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhim tru&c pháp lut 
khi không thirc hin dy dü các quy djnh phông chông djch, dé xây ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
bit, thrc hin./4., 

No'inhin: 
- Cong ty TNHH Dt nhuQm Nam Phuang (thic hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Nhan Trch; . hcip); 
-DnCAKCNNhonTr?chII; J 
- PhO TruOng ban phu trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Liru: VT, QLLD. 



TEN CONG TV: CONG TV TRACH NHIM HUU HiN DT NHUQM NAM PHUONG 
DIa cM: Dirông 319B, Nhun Trch H, xi Hip Phüc, huyn Nhm Trch, tinh Ding Nai 

DANH SACH NGL!ffi LAO DQNG Dl,J MEN BO surc 

Stt HQ vi ten s6 CMND/CCCD Noi cir tru (ghi ri khu ph6/ p, phirông/xi, huynuFP) Ving xanh (dinh du 
X) 

Di tim vc xin miii 
cich day 14 ngiy 

(dinhduX) 

Di bj nhim Covid 
19 vi diu tq khOi 

trong vông 180 
ngiy(dinhduX 

nu Ce) 

1 Nguyn ml Hang Trüc 271516608 Ap Long Hiu Xi Long Tin Nhm Trch X X 

2 Nguyn Vin Huâng 301150598 Ap Blnh Phü Xi Long Tin Nhin Trch X x 
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