
S UBND TINH DONG NAT CQNG HOA XA HQI CILU NGHLA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc lap - Ti do - Hinh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S&  .366  /TB-KCNDN DngNai, ngày  9  tháng  -i/O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap tbun b sung lao dng liru trü ti doanh nghip thirc hin 

cac phiro'ng an 03 ti cho cua Cong ty Co phan San xuat nglr ciii Chmg Fa 
(KCN Nhoii Trach II, huyn Nhoii Trich, tinh IMng Nai) 

Can cü K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng bthc phiic hôi các hoat dng kinh tê xA hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan turn th?ii thirc hin các phumg an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phrnmg an dä dtrçic phê duyt ti Thông báo s 1 549/TB-KCNDN 
ngày 19/7/2021 cüa Ban Quàn l các KCN; 

CAn cir Biên bàn kim tra vic thirc hin 03 phrnmg an san xut cho ngr&i 
lao dng và cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti Cong ty ngày 30/7/2021; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip b sung 01 ngui lao dng vào lam vic 

theo phng an 03 tai  chô  tai  doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 253/1.119 nguñ) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh doanh 
và phông chông djch Covid-19 ('dInh kern danh sách ngu'ài lao dç5ng ho sung 
cia doanh nghip,). 

2. Yêu cu Doanh nghip phâi xét nghim cho ngu&i lao dng l.n 01 vào 
ngày dâu tiên bang phi.rang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It 
nhât 03 ngày và xét nghim iaj lan 02 bAng phwing pháp RT-PCR truâc khi thra 
vào san xuât. Chi bô tn vào khu luu trü nhüng ngixi lao dng thuc khu vrc 
vüng xanh và dA thrc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dâ diêu trj 
khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thirc hin dy dü các nOi  dung  tai  Ph.n III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hiró'ng dan t.m th&i thirc 
hin các phixng an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngu?ñ lao dng ye dja phixng hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chixa có sir dOng cüa dja ph.rcmg. 

4. Khi ngmg thirc hin phirong an 03 t?i  ch phái duqc sir chp thu.n cüa 
Ban Quãn l các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngithi lao 
dng tra ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
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phuong, phâi có kt qua xét nghim bang phixmg pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngây kê tir ngày lay mu. 

6. T chirc dua ng.r&i lao dng trâ v& dja phiiong bng phixong tin &ra 
don t.p trung. Trix&ng hçip doanh nghip to chrc cho ngi.thi lao dng trâ v dja 
phucing bang phuong tin cá nhãn thI phâi dam báo vic di chuyên &rqc thirc 
hin an toãn, không lay nhiêm; vâ doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ng.thi lao dng trâ ye dja ph1x1ng. 

7. Ngithi lao dng tr& v dja phuong phái khai báo vâi Trung tam Y t xA, 
phi.r&ng, thj trân ncii cu trü, tir theo dOi surc khOe tii nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci S& danh sách ngithi lao dng trô v dja phtrang do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phi.rng, xâ, thj trân giám sat ngtthi lao dng tr& 
v dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thuOrng xuyên báo cáo s hrcing tang, giám ngu?i 
kru trá tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và nguii lao dng phãi chju trách nhim tmc pháp lu.t 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin./ 

Noi nhin: 
- COng ty CP SX Ngu ci Ching Fa (thirc hin); 
- Sr Y tê, COng an tinh, LDLD tinh 
- BI thtr, ChU tjch UBND huyn Nban Trach; 
- D6n CA KCN Nhan Trach; 
- PhO Truâng ban phi trách (dO chi do); 
- COc phOng, Trung tOrn (thrc hin); 
- Website Ban QuOn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



TEN CONG TY: CONG TV CPSX NGU' CV  CHING FA 

Oja chi: KOV N/ic,: Trzch II, H. Nho'n Trach, T. Ding Na! 
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