
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KIIU CONG NGHIP 
S: /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
Dc 1p - TLr do - Hanh phüc 

Dng Na!, ngày Otháng  47.J  nám 2021 

THONG BAO 
V/v bi sung cho ngirôi lao dng dang thirc hin các phiroiig an 03 ti ch di, v 

hang ngày cüa Cong ty TNHH Mabuchi Motor Vit Nam 
• A * •A A (KCN Buen Hoa II, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tImg buOc phiic hôi cac hott dng kinh tê xä hi, an ninh quc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mcci; 

Can cü Van bàn s6 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
hithng dan tarn th?ñ thirc hin các phi.rcing an san xuât kinh doanh dam báo Cong 
tác phông chong djch Covid- 19; 

Can c1r phuang an dã &rçic phé duyt tai  Thông báo s 3524/TB-KCNDN 
ngày 30/9/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho 165/662 ng.thi lao dng dang thirc hin phi.wng an 03 

ti chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhân (tong so 

lao dng luu trü tai  doanh nghip con li là 497/3.841 nguii). Ngixäi lao dng 
duçic di, ye hang ngày darn báo phãi a khu virc vüng xanh ti dja phung, phâi 
di.rçic tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phixong an dã duçic chap thun bang phuang tin cá nhân (xc 02 bánh 
hoäc 0 tO dirâi 09 chO ngôi), dam bâo an toàn không lay nhiern. Dông thai phãi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoach 
chü dng cOa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Ngi.rM lao dng khi di, v hang ngày b&ng phung tin cá nhân, phãi 
thirc hin dung 1 trInh tü nai Cu trü den doanh nghip và nguçlc li; tuyt dôi 
không th'.rng, d hoc ghé các khu vrc khác không dñng tuyên du&ng hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung ti PhAn III cüa Van bàn s 
1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cOa UBND tinh huàng dan tm th&i thirc 
hin các phucng an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phrnmg hoc don nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông 2 cüa dja phucmg. 
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5. Khi ngüng thrc hin phucmg an 03 t?i  ch phâi di.rçc sir chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngu&i lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngi.thi lao dng trâ v dja 
phi.rang, phái có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hotc mâu gop)  trong thñ gian 03 ngáy kê ti'x ngày lay mâu. 

7. T chüc dua ngui lao dng trâ v dja phisang b.ng phuong tin dixa 
don tp trung. Trung hcip doanh nghip to chüc cho ngithi lao &ng tr& ye dja 
phuang bang phuang tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên duqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di iai cho ngui lao dng trâ ye dja phuang. 
8. Nguii lao dng tth v dja phi.iang phài khai báo vài Trung tam Y t xã, 

phung, thj trân fbi cu trü, tr theo dôi süc khôe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách ngui lao dng tr& v dja phuang do Ban Quân l 
cac KCN DOng Nai gri, UBND phi.thng, xã, thj trân giám sat ngu&i lao dng tth 
ye dja phtrang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thu?mg xuyên báo cáo s krçing tang, giâm ngu&i 
luu trO ti doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thtr 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp 
lut khi không thirc hin My dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thrc hin./44t'k 

NoinhIn: 
- COng ty TNHH Mabuchi Motor Vit Nam (thc hin); 
- So Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu. ChÜ tich  UBND thanh phô Bién HOa 
- BI thu, ChO tich  UBND huyn Vinh CCru 
- Dn CA KCN Bin HOa 
- PhO TruOng ban phu trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quan I; 
- Luu: VT, QLLD. 

(phi hp); 

Dining Th Xuân Ntro'ng 
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