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V/v chap thun bo sung lao d9ng Itru tru tu doanh nghiçp thirc hiçn 
các phiro'ng an 03 tti ch cüa Cong ty CP Chän nuôi C.P.Vit Nam - 

thuc an chän nuôi DngNai 
(KCN Bien Hoa II, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K ho.ch so iii 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buâc phic hôi các hoat dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai tinh DOng Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can Cu Van bàn s 1 1715/TJBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 

huàng dan tarn thñ thrc hin các phixcing an san xut kinh doanh dam bào cOng 

tác phông chOng djch Covid-19; 
Can cr phuang an dä duqc phê duyt tai Thông báo s 2749/TB-KCNDN 

ngày 03/9/202 1 cüa Ban Quàn l các KCN; 
Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Ch.p thi4n cho Doanh nghip b sung 12 nguôi lao dng vào lam vic 
theo phucing an 03 tai chô tai doanhnghip (tong sO lao dng tai doanh nghip 
sau khi bô sung là 282/431 ngui) dê duy trI boat dng san xut, kinh doanh và 
phông chông djch Covid- 19 ('dInh kern danh sách ho sung cia Cong ty). 

2. Yêu c.0 Doanh nghip phãi xét nghim ln 01 vào ngày du tiên bang 
phuang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim lai Ian 02 bang phixang pháp RT-PCR truâc khi diia vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu km triLl nhCtng nguai lao dng thuc khu vrc vüng xanh va dã 
dixgc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dä diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vông 180 ngày. To chirc vic don ngui lao dng vào khu vçrc 
luu trü bng phuang tin tp trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Thrc hin d.y dü các ni dung tai Ph.n III cüa Van ban s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dan tam thñ thrc 
hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phucmg ho.c don ngui lao dng 

vào doanh nghip khi chua có siI dOng 2 ciLia dja phucrng. 

4. Khi ngiLmg thrc hin phrnmg an 03 tai ch phài duçic sir chp thun ciLia 
Ban Quãn 12 các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phô nth có ngi.thi lao 

dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngträi lao dng trô v& dja 
phung, phài có k& qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 

s6 26, Duing 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 

E-Mail: bqlkcndongnai.gOV.Vfl diza@diza.vn Website: http://diza.dOngflai.gOv.Vfl  



2 

dan hoc mu gop) trong th&i gian 03 ngày k tr ngày ly mu. 

6. T chrc dua ngu?ñ lao dng tr& v dja phuang b.ng phi.rang tin dua 
don tp trung. Truèng hcip doanh nghip to chüc cho nguäi lao dng tr& v dja 
phtrang bang phuang tin ca nhãn thI phãi dam bão vic di chuyên duçic thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nhQn vic di l.i cho nguii lao dng tr& ye dja phuang. 

7. Ngui lao dng tr& v dja phuang phái khai báo vOi Trung tam Y t xã, 
phung, thj trân noi cu trñ, tr theo dôi src khOe t?i nhà 07 ngày, thixc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca sâ danh sách nguñ lao dng tth v dja phuang do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phu?mg, xä, thj trân giám sat ngu?ñ lao dng tr& 

ye dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phái thu.mg xuyên báo cáo s hxcing tang, giãm nguii 

liru 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 thr 3. 

9. Doanh nghip và ng'u1i lao dng phái chju trách nhimtruóc pháp lut 
khi không thirc hin dy dU các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay lan 

dch bnh. 
Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 

nghip biêt, thrc hin.itt 

Noinhln: 
- COng ty CP Chàn nuOi C.P.Vit Narn — 
Nhà may thüc an chAn nuOi Dng Nai (thrc hin); 
- Sà Y t& Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tjch UBND thành ph6 Biên HOa 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Vtnh Ciru 
- DOn CA KCN Biên Hôa 
- PhO Truàng ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quân li'; 
- Luu: VT, QLLD. 

(ph6i hcp); 



hIn Chán Nuôi C.P. Vit Nam 

iifThfrc An Chin Nuöi Dng Nai 

KCN Biên Hon H, F. Long Blnh Tan, TP. Biên BOa, T. Dng Nai 

DANH SACH NGUOI LAO DONG D MEN sO SUNG 06/10/2021 

STT HO VA TEN sO CMNDICCCD 

I NguynVanHoâng 271391872 

2  Vucing Anh Vin DOng 271949686 

3  Nguyn Thanh TruOng 271076082 

4  Trn Tun VO 272078576 

5  Nguy& Chi Thành 272274603 

6 NguynThiNg9CHi 272036130 

7 NgtiynThaflhTri 215208341 

8  Dâo Van Siu 164294047 

9  NguynNgQCDiflh 271530281 

10  VOVOnThun 27147776 

11  Tran Ngoc Thu Lan 271498444 

12 TrnVãnToOn 270993007 

cr1 cu trü (ghi rO khu 

KbuPh6/AP 

ph6/p, phtrOng/Xa, 

Phu1ngIXã 

huyn/TP) 

HuynffhIflh Ph6 
VOngxanh(dáflhdhX 

Ba tiCm vc cin 
müi 1 cách day 
14 ngIy (dánh 

duX) 

Dã bj nhim Covid-19 Va 

diu fri khOi trong yang 
180 (dánh du X nu cO) 

P4  

P2  

An HOa 

HOaBinh 

Biên HOa 

Bin HOa 

x 

x 

x 
x 

P 10  AnBlnh Then HOa x x 

iu PhuOc Tan BiCnHOa x x 

05, Khu Tái Djnh cu  Long Hung Bi6n Flea x X (2 mOi) 

KP 2  Bru Long Biên HOa x x 

1-lOa BiCn HOa x x 
KP Nhj 1-lOa  Hip 

H6Nai BiCn F1Oa x x 
KP 10  

K? S  Tam Hip Biên BOa x x 

APBInh'i'  Tan Bmnh VTnh C'ru x x 

KP 3  Tan HOa BiCa HOa x x 

KP 2  Thong Nhat Biên BOa x x 
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