
UBND TiNH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIV 
S6:  367-  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHEJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  G  tháng nám 2021 

THÔNG BAO 
A X A t • • A A V/v chap thun bo sung lao dQng hru tru ti doanh nghiçp thurc hiçn 

các phirong an 03 tti ch cüa Cong ty TNBIH Cong nghip Cao su Chmh Tan Vit Nam 
(KCN Nhon Trch ifi, huyn Nhoii Trch, tinh J3ng Nai) 

Cä11 cü K hoach  s 111 02/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng bithc phic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cr Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tarn  th?ji thrc hin cac phucing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

Can cir phuong an dã ducicphê duyt tai  Thông báo s 2376/TB-KCNDN 
ngày 29/7/2021 và Thông báo so 3426/TB-KCNDN ngày 24/9/2021 cüa Ban 
Quàn l các KCN; 

Can cü Biên bàn kim tra vic thrc hin 03 phucing an san xut cho ngir&i 
lao dng và cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  Cong ty ngày 30/9/2021; 

Xét d nghj sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 05 ngithi lao dng vào lam vic 

theo phrcing an 03 tai  chô  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip 
sau khi bô sung là 547/1.936 ngu&i) dé duy trI boat  dng san xuât, kinh doanh 
và phông chOng djch Covid-19 (dInh kern danh sách ngu-ài lao d($ng bô sung 
cüa doanh nghip,). 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim cho ngi.rai lao dng lAn 01 vao 
ngày dâu tiên bang phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI ô vüng dm It 
nhât 03 ngày và xét nghim lai  lan 02 bang phuong pháp RT-PCR tnróc khi &ra 
vào san xuât. Chi bô trI vào khu hxu trü nhftng nguai lao dng thuc khu virc 
vng xanh và dâ duçic tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dA diêu trj 
khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thrc hin dAy dü các ni dung tai  PhAn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hi.râng dan t?m  thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Covid-19. KhOng cho ngithi lao dng ye dja phuong hoc don ngu&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dông cüa dia  phuong. 

4. Khi ngrng thic hin phucing an 03 
tai ch phâi ducic sr chAp thun cüa 

Ban Quán l cac KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phO noi có nguai lao 
dng tth ye. 
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5. Doanh nghip thirc hin xétnghiêm cho ngithi lao dng tr& v dja 
phuang, phái có két qua xét nghim bang phizcmg pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mâu gOp) trong thi gian 03 ngày ké tir ngày lay mu. 

6. T chüc dixa ngix?yi lao dng trâ v dja phi.icng b&ng phng tin &a 
don tp trung. Trithng hçrp doanh nghip to chi'rc cho ngix?ii lao dng trà ye dja 
ph'txng bang phixong tin cá nhãn thI phái dam báo vic di chuyên duqc thc hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn vic di lai cho ngu&i lao dng trâ ye dja phuxng. 

7. Ngu&i lao dng tr& v dja phucmg phái khai báo vài Trung tam Y th xa, 
phu&ng, thi trân nyi cix trü, tr theo dôi si'rc khOe t?i nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén ca sâ danh sách ngixi lao dng trâ v dja phwmg do Ban Quãn l) 
các KCN Dông Nai gui, UBND phuO'ng, xã, thj trân giam sat ngu&i lao dng trô 
v dja phixong trong thc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phái thi.thng xuyen báo cáo s luçing tang, giãm ngixOri 
km trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hiOn ché dO 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngixäi lao dOng phái chju trách nhim trixOc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xáy ra lay lan djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghiêp biêt, thiic hin.4 

Noi nhtin: 
- Cong ty TNHH CN Cao su Chfnh Tan Vit Nam (thc hin); 
- Sâ Y të, Cong an tinh, LDLD tlnh 
- BI thir, ChO tich UBND huyn Nhcin Trach; 
- Dn CA KCN Nhcm Trach; 
- PhO Tnrâng ban phi trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Ltru: VT, QLLD. 

} (phi hçrp); 
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LAO DQNG BO SUNG/HOAN DOT 
kèth van s 1001 cüa CONG TY TNHH CN CÁO SU CJIINH TAN ngãy 02/10/2021) 

SINH 
sO CMND 

Ci trii Tuyn thrôiig khu vrc di qua 
gày tiêm 

ngfra müi 1 Ap Xã Huyn Tinh 

Nguyn  
Van Nhã 

07/02/1990 271920385 
BInh 
Phii 

Long 
Tan 

Nhcin 
Trch 

Dong 
Nai 

throng Trn van On (Binh phü, Long Tan)-
>duang kim ding -> duOng Nguyn hru Cãnh-> 
thr&ng ton Due thng (Phü hi)- cay xang tIn 
nghra (Hip Phuâc)-> thrOng Trn Phi.'i ->Cng 
ken Nhon Trach 3- cty. 

xa Long Tan 
X Phi Hi 
xâ Hip Phithc 

15/08/202 1 

2 
Nguyen 
Thj 
Thanh Ha 

18/01/1985 272950113 Bâu Ca 

/ 

An 
Phthc 

Long 
Thãnh 

Dng 
Nai 

khu Bàu Ca -> Lê Duân-> QL 51 (xã long an)-> 
Ngã 3 Nho'n Trach->duong 25B-> Cay xang 
nghTa (Hip Phuóc) -> thrOng Trn Phii -> Ken 
Nhon Trach 3- 

tt Long Thành 
x Long An 
xä Hip Phuâc 

15/08/2021 

3 
Vu Thi 

06/05/1994 272274125 
Long 

Ph>,/ 

Phuâc 
Thai 

Long 
Thãnh 

Dng 
Nai 

ngä Tu hin hOn (p hin hOa, xa phuóc thai, 
long thành )-> QL5 1 (xâ long phuàc, huyn long 
thành) -> ng 3 Nhon Trch->DuOng 25B-> Cay 
xang tin Ngh'a (hip Phuâc) -> Di.rOng trn Phii - 
> Cng kcn Nhon Trach -ety 

Xã Phuâc Thai 
xâ Long Phuâc 
xa Long An 
xa Hip Phuâc 

18/08/2021 

Nguyn 
Van DOng 

03/08/1972 385318271 Ap 1 
7 

Long 
Tbç 

Nhcin 
Trach 

Dng 
Nai 

ththng Hinig Vucing-> duOng Nguyn Ai Qu6c-> 
thrOng Trn Phü->kcn Nhon Trach 3-cty 

xä Long Th9 
xã Hip Phuâc 

18/08/2021 

H Minh 
Lnh 

01/01/1983 381234835 
Long 

Ap 2 /m9 
Nhon 
Trach 

Ding 
Nai 

thrOng Hung Vixcing-> thrOng Nguyn Ai Quc-> 
du&ng Trn Phi->kcn Nhon Trach 3-cty 

xä Long Thç 
xa Hip Phixóc 

18/08/2021 
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DANH MIJC HO S TAT LI1U DINH KEM 

1. Don d nghj phê duyt phuong an; 

2. Phucxng an b trI NgiiM lao dng t?m  trü tp trung ti doanh nghip; 

3. Danh sách ngithi lao dng hru tr(i b sung ti doarih nghip; 

4. Bàn cam k& xét nghim 
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