
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VLT NAM 
BAN QUAN LY Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: 37-ifl  /TB-KCNDN f*ng Nai, ngày O'7- 1háng  -'/0  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v b trI hru trü tii doanh nhip thrc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong ty TNHH Ch bien thüy hãi san và nir&c dáTungKong 
(KCN Nhon Trch III giai don 1, huyçn Nhon Trch, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buàc phc hôi các hot dng kinh tê xã h0i,  an ninh quôc phöng 
dam bâo cong tác phông, chng djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong t'mh hInh 
mài; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
htràng dan ttrn th?ji thirc hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü h s däng k thirc hin các phucing an 03 ti ch dam báo cong 
tác phông chông djch Covid- 19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip thrc hin phuong an sü diing các khu 

virc van phông, phông hop, nhà kho, nhà xung, các khu virc con trông lam ncii 
luu trü cho 48/120 ngu&i lao dng lam vic, an, i ti doanh nghip dam báo 
hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic b trI ngithi lao dng lam vic và liru trü tai  Cong ty phâi Co cam 
kêt dông thun cüa nguñ lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phâi tO 
chüc don nguäi lao dng vào khu vrc liru trui bang phuang tin tp trung, dam 
bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Yêu cu doanh nghip chi b trI vao khu km trü nhUng nguii lao dng 
thuc khu vrc vñng xanh và dã duqc tiêm väc xin It nhât 01 rnUi (sau 14 ngày) 
hoc dã dieu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, cO kêt qua am tInh lan 
1 bang phuong pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thir 01 và ngày thu 03 
bang phixang pháp RT-PCR (mu d(m hoc mu gp 5 hoc mâu gp 10). 

4. Thirc hin dy dü các ni dung tii Ph&n III cüa Van bn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hi.r&ng dan t?m  th&i thirc 
hin các phirong an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
Covid-19. KhOng cho ngithi lao dng ye dja phircing hoc don ngi.ri lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dOng cüa dja phucrng. 

5. Khi ngrng th%rc hin phtrong an 03 tai  ch phãi ducic sr chp thun cüa 
Ban Quãn các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phO nai có ngrnii lao 
dng tr& ye. 
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6. Doanh nghiep thrc hin xét nghim cho nguôri lao dng tr& v dja 
phucing, phâi có kêt qua xét nghiêm bang phucxng pháp RT-PCR am tInh (mâu 
dcrn hoc mu gop) trong thai gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

7. T chirc diia nguxi lao dng tr& v dja phuang b&ng phixcng tin dua 
don tp trung. TrtxOng hçip doanh nghip to chüc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuang bang phmmg tin cá nhân thI phái dam bão vic di chuyên du'gc thirc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di l?i cho ngi.ri lao dng trâ ye dja phwxng. 

8. Ngi.ri lao dng trâ v dja phucing phái khai báo vOi Trung tam Y t xã, 
phumg, thj trân nai cu trij, tir theo dOi sirc khóe t.i nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên c si danh sách ngu&i lao dng tri v dja phuong do Ban Quân 1 
các KCN Dông Nai giri, UBND phixng, xã, thj trân giám sat nguxi lao dng tth 
ye dja phi.rang trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thumg xuyên báo cáo s lucing tang, giãm nguOi 
Iuu tn'i ti doanh nghip cho Ban Quán l' các KCN Dong Nai. Thrc hin chC d 
báo cáo kCt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngi1i lao dng phãi chju trách nhim tri.rOc pháp 
luât khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dé xãy ra lay 
lan dich bênh. 

Ban Quán 1' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biCt, thirc 

No'i nhân: 
- Cong ty Cong ty TNHH Ch bin thOy hal sAn vA nuOc dá Tung Kong (thi,rc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tich UBND huyên Nhan Trach; 
- Dn CA KCN Nhcrn Trach; (phot hcrp); 
- Phó Twang ban phi trAch (d chi dao); 
- CAc phOng, Trung tOni (thrc hin); 
- Website Ban QuOn IS'; 
- Lru: VT, QLLD. 

Dirong Thi Xuân Nu'o'ng 
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