
UBND TtNH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KIIU CONG NGHIP 
S& 14/TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Oc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày tháng -10  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chp thuãn b sung lao dng Iu'u trü 

tii doanh nghip thrc hin các phuong an 03 ti ch 
cüa Chi nhánh iMng Nai Cong ty C phn Bao bI Di Litc 

(KCN H Nai, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can ci'r K hoch s6 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buàc phiic hôi các hott dng kinh tê xà hi, an ninh quc phông 
dam bão cong tác phông, chng djch Covid-19 t?i  tinh Dng Nai trong tinh hmnh 
mói; 

Can cü Vn bàn s6 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
htxàng dan tm thai thirc hin các phrnmg an san xut kinh doanh dam báo cong 
tác phông chong djch Covid- 19; 

Can cir phwmg an dà duçic phê duyt tti Thông báo s 21 74/TB-KCNDN 
ngày 24/7/202 1 cUa Ban Quãn l các KCN; 

Can cr Biên bàn kim tra phucmg an 03 tai ch d6i vâi Chi nhánh Dng 
Nai Cong ty Co phân Bao bi Di Liic vào ngày 30/9/2021; Báo cáo khàc phiic 
ngày 04/10/2021 cüa Cong ty. 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 179 nglx&i Lao dng vào lam 

vic theo phucing an 03 ti ch tai  doanh nhip (tong so lao dng ti doanh 
nghip sau khi bô sung là 298/3 96 nguii) dê duy tn hoat dng san xuât, kinh 
doanh va phông chong djch Covid-19. 

2. Yêu cAu Doanh nghip phãi xét nghim 1.n 01 vào ngày dâu tiên bang 
phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI & vcing dm It nhât 03 ngày Va xét 
nhiem 1i lan 02 bang phwng pháp RT-PCR truàc khi dua vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu h.ru trü nhng ngui Lao dng thuOc  khu virc vüng xanh và da 
duçic tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dA diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vóng 180 ngày. To chuic vic don ngu&i lao dng vao khu virc 
luu trü bang phucing tin tp trung, dam bão an toàn khOng lay nhim. 

3. Thuc hin day dü các ni dung ti PhAn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tam  thai thic 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chong djch 
Covid-19. KhOng cho nguäi lao dng ye dja phucmg hoc don nglx&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sii dong cüa dja phucmg. 
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4. Khi ngrng thirc hin phucng an 03 t?i  ch phái &rçic sir chap thuân cUa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thânh ph non có ngu&i lao 
dng tr6 ye. 

5. Doanh nghip th%rc hin xét nghim cho nguxi lao dng trâ v dja 
phucmg, phãi có kêt qua xét nghim bAng phrnng pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gQp) trong th?ii gian 03 ngày ké t ngày lay mu. 

6. T chCre dua ngix?i lao dng tth v dja phusmg bang phixcing tin clua 
don tp trung. Trueing hcxp doanh nghip to chrc cho ngi.ri lao dng trâ ye dja 
phuong bAng phucing tin cá than thI phãi dam bão vic di chuyên duçic thirc 
hin an toAn, không lay nhim; vá doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di li cho ngtrñ lao dng tri ye dja phiwng. 

7. Ngu?i lao dng tth v dja phuong phái khai báo vâi Trung tam th xA, 
phixing, thj tran noni eli trü, tr theo dOi süc khôe ti nhâ 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên con s& danh sách nguOni lao dng tth v dja phucing do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai giri, UBND phuing, xA, thj trân giám sat nguii lao dng trâ 
ye dja phucmg trong thirc hin cac bin pháp phOng chong djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phãi thi.ring xuyen báo cáo s lucmg tAng, giãm ngtr&i 
luu trü ti doath nghip cho Ban QuAn l các KCN Dong Nai. Thrc hin chê dO 
báo cáo k& qua SARS-CoV-2 sau Ian xét nghim thr 3. 

9. Doanh nghip và ngtri Lao dng phái chju trách nhim tnróc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chong djch, de xãy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l cac Khu Cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thtrc 

Nui nh1n: 
- CN Dng Nai Cty CP Bao bi Dai  Lxc (thc hin); 
- Sn Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Trang Born; 
- Cong an huyn Tráng Born; 
- PhO Truing ban phv trách (d chi dao); 
- Các phong, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban QuAn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRU'1NG BAN 

Dining Thj Xuãn Nroiig 
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