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V/v dung thrc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, chng dlch 
Covid-19 di vói Cong ty TNHH Ht ging C.P Vit Nam 

(KCN D!nh  Quán) 

Can cr van bãnsô 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh Dng 
Nai ye vic hixâng dan tm th&i thirc hin các phuong an san xut kinh doanh dam bào 
cong tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cr Thông báo s6 3216/TB-KCNDN ngày 17/9/202 1 cüa Ban Quán l các khu 
cong nghip Dông Nai ye vic chap thun phuong an 3 ti ch ti Cong ty TNHH Ht 
gi6ng C.P Vit Nam (tng so 47 lao dng). 

Xét vAn bAn so CPS/57/202 1 ngày 27/9/2021 cüa Cong ty TNHH Ht giOng C.P 
Vit Nam ye vic xin chAp thun dfrng thrc hin phuong an 03 ti ch và cho 47 ngu&i 
lao dng thi khôi doanh nghip tth ye dja phuong (so lao dng thrc th khi doanh 
nghip thc hin phucmg an 03 tai  ch). 

Ngày 04/10/202 1, Ban Quan l các khu cOng nghip nhn duçic vAn bAn sO 
3823/UBND-VX cüa UBND huyn Djnh QuAn ye vic dông tiêp nhn ngu&i lao 
dng tth ye dja phiwng. 

Ban QuAn l cAc khu cong nghip DOng Nai chAp thun doanh nghip di~ng thirc 
hin phuong an 03 tai  ch vA tam drng hoat dng sAn xuAt kinh doanh cüa Cong ty 
TNHH Ht giông C.P Vit Nam ta ngày 05/10/2021. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chAp thun cüa Ban QuAn l cAc khu cong nghip; 
doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô noi tiêp nhn ngu?ii 
lao dng trâ v d duçic huàng dn thu tiic dua ngui lao dng ye ni cu trü. Doanh 
nghip thrc hin xét nghim cho toàn b ngu?ii lao dng bang phuong pháp RT-PCR 
Am tInh (mu dcm hoc mu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu; bô trI 
phucmg tin dua don tp trung (tnthng hçTp doanh nghip to chuic cho ngu1i lao dng 
tr& v dja phuong bang phuong tin cá nhân thi phAi dAm bAo vic di chuyn duçic 
thrc hin an toàn, khOng lay nhim vA doanh nghip chju trách nhim trong vic cAp 
GiAy xác nhn cho ngtthi lao dng trâ ye dja phrnmg). Nguii lao dng tr& ye dja 
phuong phAi khai báo vài Trung tAm Y tê xa, phumg, thj trân ncii cu trü, tr theo dOi 
src khOe tai  nhA 07 ngày, thirc hin nghiem quy djnh 5K. 

Ban QuAn l cAc khu cong nghip DOng Nai thông báo dn Cong ty TNHH Hat 
giOng C.P Vit Nam biêt, thirc 
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