
UBND T1NH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S& 3 6 iTB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày  o6  tháng  40  nãm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng hru trü 

ti doanh nghip thyc hin các phiro'ng an 03 t31 ch 
cüa Cong ty TNHII Olam Viêt Nam — Chi nahnhs Long Binh 

.,' S A (KCN Loteco, thanh pho Bien Hoa, tinh Dong Nai) 

CAn cr K hoach s6 111021KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh v 
vic ti'rng buàc phvc hôi các ho?t dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông dam bão 
cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh mâi; 

CAn cir VAn bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng d.n tam  thai thirc hin cac phxang an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

CAn cir Biên bàn kim tra phuong an 03 ti ch di vâi Cong ty TNT-IH 
Olam Vit Nam — Chi nhánh Long Bmnh vào ngày 01/10/2021 và VAn bàn khc 
phvc so O1IPCD-BCTT ngày 28/9/2021 cüa Cong ty; 

CAn cü phixang an dà duçic phê duyt ti Thông báo s 3077/TB-KCNDN 
ngày 13/9/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 07 ngu?ii lao dng vào lam vic 
theo phuong an 03 tai  ch ti doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip sau 
khi bO sung là 189/430 ngui) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid- 19 (dInh kern danh sách ngwô1 lao d5ng bó sung cáa Cong ty so 
1409-Olam ngày 05/10/2021). 

2. Yêu c&u Doanh nghip phâi xét nghim thn 01 vào ngày du tiên b&ng 
phung phá test nhanh kháng nguyen, bô trI yang dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim lai  lan 02 bang phtrng pháp RT-PCR truâc khi &ra vào san xuât. Chi bô 
tn vào khu liru trü nhUng ngixii lao dng thuc khu virc vüng xanh và dA di.rçic 
tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dà diêu trj khOi bnh Covid-19 
trong vOng 180 ngày. T chirc viec don ngi.ri lao dng vào khu virc hxu trü bang 
phucmg tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhim. 

3. Thirc hin day dü các ni dung ti PhAn III cUa VAn bàn s 11715/UBND-
KG\'X ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tm thai thirc hin các phi.rcing 
an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chong djch Covid-19. Không cho 
ngri lao dng ye dja phucmg hoc don ngu?i lao dng vào doanh nghip khi chua 
cO sir dOng cüa dja phwrng. 
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4. Khi ngrng thrc hin phi.rcing an 03 ti ch phái dixcc sir chip thu.n cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph nii có nguori lao 
dng trâ ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ v dja 
phucing, phái có kêt qua xét nghim bang phucmg pháp RT-PCR am tInh (mu dcm 
hoc mâu gOp)  trong thai gian 03 ngày k ttr ngáy l&y mu. 

6. T chirc dua nguäi lao dng tr& v dja phuong bang phtrong tin dua don 
tp trung. Trueing hcip doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng trô ye dja phucmg 
bang phuang tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên &rcic thrc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chiu trách thim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di 1ai  cho ngueYi lao dng tr& ye dja phuong. 

7. Ngu&i lao dng trO' v dja phwing phâi khai báo vOi Trung tam Y t xâ, 
phu&ng, thj tran noi Cu tth, tr theo dOi sue khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên co si danh sách ngtnYi lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãn l các 
KCN Dong Nai gui, UBND phung, xâ, thj trãn giám sat nguii lao dOng  tth ye dja 
phuong trong thirc hin các bin pháp phàng chong djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phâi thumg xuyên báo cáo s lucing tang, giám nguii 
ltru trü ti doanh nghip cho Ban Quân 1 các KCN DOng Nai. Thirc hin ché dO 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau Ian xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và nguYi lao dng phãi chju trách nhim tnrôc pháp lust 

khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chong djch, dê xáy ra lay lan dch 
bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
bi&, thirc 

Nui nh(ln: 
- Cong t)' TNHH Olam Vit Nam-CN Long Birth (thixc hin); 
- Sr Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND TP. Biën HOa; ! (ph6i hqp) 
- Cong an TP Biên HOa, Dn CA KCN Biên Hôa J 
- PhO TruOng ban ph%1 trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (thi.rc hin); 
- Website Ban Quân 1; 

Luu: VT, QLLD. 
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Chi Nhánh Long Binh 
Cong Ty TNHH OLAM Vit Nam 

DANH SACH NC 1501 LAO BONG BO SUNG 

Sit H fl 9 V e So 
CMND/CCCD 

Noi cir trü (ghi rö khu phô/ ãp, phrô'ng/xa, 
huynITP) 

Vñng 
xanh 
(danh 
dâu X) 

Ba tiêm 
vac xin müi 
I cách dày 

14 ngãy 
(dánh dãu 

X) 

Ba bi nhim 
Covid-19 và 
diu trj khöi 

trong vOng 180 
ngày (dánh 

dâuXnêucó) 

Khu ph& Ap Phrng/xa. HuynJTP 
I  NGUYEN THAI HIEP 038076014152 T693. Khu Ph6 I Ho Nai Bién Hôa X X 
2  D,ANG THE NHAN 272520104 Hem 4, Tô41, KPI. Trãng Dãi Bin Hôa X X 
3  NGC'\'EN lIEN DONG 070890428 DtrngNgo Quyn KP2 An HOa Biên Hàa X X 
4  PHAM VAN LO 0705570000 Hêm4,T41, KPI. Trang Dài Biên Hóa X X 
5  NGUYEN DUC THO 070598450 T 18, KP7A Long Binh Biên Hôa X X 
6  TRAN VAN HAO 183596154 To 37, kP2A, Tràng Dài Bién Hôa X X 
7 NGUYEN VAN TOI 2722471 tO To 15, khu ph6 7A, Long BInh Biên HOa X X 

Blén HOa, ngàu 05 thãng 10 nãm 2021 

Chi Nhánh Long BInh 
COng Ty TNHH OLAM Vit Nam 

RAVNDRANATH BALAKRSHNAN 
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