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THONG BAO 
V/v dung thrc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, ch6ng 

h. A A •A dch Covid-19 doi vol Cong ty TNIIII Cong nghiçp Xing Feng 
(KCN Long Khánh) 

* CAn cir vAn ban s6 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cUa UBND tinh 
Dông Nai ye vic huàng dan tm thiM thijc hin các phisong an san xut kinh 
doanh dam bâo cong tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir Thông báo s 208 0/TB-KCNDN ngày 24/7/2021 cUa Ban Quân 1 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thun phwmg an 3 tai  ch ti Cong 
ty TNHH Cong nghip Xing Feng (tong so 24 lao dng). 

Xét VAn bàn s 27/CV-XF ngày 27/9/202 1 cüa Cong ty TN}{H Cong nghip 
Xing Feng ye vic xin chap thun dung thirc hin phxang an 03 ti ch và cho 
11 ngui lao dng thi khOi doanh nghip trà ye dja phtrang (so lao dng thrc té 
khi doanh nghip thrc hin phung an 03 ti ch). 

Ngày 04/10/202 1, Ban Quãn l các khu cong nghip nhn duqc vAn bàn s 
3565 IUBND-VX cüa UBND thành phO Long Khánh; vAn bàn sO 8090/UBND-
LDTBXH cüa UBND huyn Thông Nhât; vAn bàn so 7553/UBND-VX cüa 
UBND huyn Cam M ye vic dông ' tiêp nMn  ngu?ii lao dng tr& ye dja 
phi.rcmg. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip Dng Nai chap thun doanh nghip dung 
thrc hin phuong an 03 ti chô và tm di'rng hot dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty TNHH Cong nghip Xing Feng tir ngày 05/10/2021. 

Tng s lao dng drng thrc hin phuong an 03 tai  ch vàducic chip thun 
trâ ye da phixong là 11 nglx&i gôm: Long Khánh 07 nguui; Cam M5 01 ngi.thi; 
Thông Nhât 03 ngui. 

Sau khi nhn dixçic Thông báo ch.p thu cUa Ban Quãn 1 các khu Cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô noi 
tiêp nhn nguii lao dng trà ye dê duqc hung dan thu tic dua ngu&i lao dng 
v noi cu trü. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn bO ngu&i lao dng 
b&ng phuong pháp RT-PCR am tInh (miu don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 
ngày kê tü ngày lay mu; bô trI phuong tin dua don tp trung (tru?Yng hçip 
doanh nghip to chüc cho ngu&i lao dng tr& ye dja phuong bAng phuong tin 
cá nhãn thI phài d bâo vic di chuyen duqc thirc hin antoàn, khOng lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho 
ngui lao dng trô ye dja phixong). Ngixi lao dng trâ ye dja phuong phái khai 
báo vâi Trung tam Y tê xA, phu&ng, thj trân noi cu trü, tr theo dôi süc khOe ti 
nba 07 ngày, thirc hin nghiêm quy djnh 5K. 

S6 26, dtthng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251)3891945 (s6 ni b 255) Fax: (0251)3892379 
E-mail: diza@diza.vn;  bqlkcndongnai.gov.vn Website: diza.dongnai.gov.vn  



KT. TRUNG BAN 
ITRffi1NG BAN 
"\ 

Dirong Th1 Xuân Nirong 

2 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip Dng Nai thông báo dn Cong ty TNHH 
Cong nghip Xing Feng biêt, thjc hin./.'L, 

Noi nh2n: 
-Nhtrtrén; 
- UBND TP. Long Khánh ] 
- BCD PCD TP. Long Khánh (phói hçip); 
- C8ng an TP. Long Khánh 
- UBND các x, phixàng thuc TP. Long Khánh; 
huyn Th6ng Nhát, Cni M' (ph6i hcip); 
- Cong ty CP KCN Long Khánh (ph6i hçip); 
- PhO Truâng ban phii trách (dé chi dao); 
- Các phong và VPDD (thrc hin); 
- Website Ban Quàn 1; 
- Luu: VT, QLDN 
04. 10.2021/Cánh 
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