
UBND TINH DONG NM CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6:  37-5?5 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày  e/—thang,/Q nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chp thuân bô sung lao dông hru trá tai doanh nghip thirc hiên 

phirong an 03 ti ch cüa Cong ty TNHH King's Grating 
(KCN Nhon Trch II, huyçn Nhon Trich, tinh Bong Nai) 

Can Cu Kê hoch so 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tirng buâc phic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh qu& phông dam bâo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mài; 

Can Cu Van bàn so 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
hu&ng dan t?m  th&i thrc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü Van bàn so 1 1959/UBND-KGVX ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tiêp t1ic thirc hin các bin pháp dê tirng buâc phc hôi hoat dng KTXH 
dam bâo cong tác phông, chông djch trong tInh hInh mói; 

Can cü Thông báo so 2683/TB-KCNDN ngày 18/8/2021 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai; 

Xét dê nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung 07 ngui lao dng vào lam vic 

theo phucmg an 03 tai  chô  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip sau 
khi bô sung là 79/273 ngu?ii) dê duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19 (dInh kern danh sách bô sung). 

2. Yêu câu Doanh nghip phãi xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang 
phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI & vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim lai  lan 02 bang phuong pháp RT-PCR tru&c khi dua vào san xuât. Chi bô 
trl vao khu km trü nhüng ngu&i lao dng thuc khu v%rc vüng xanh và dã duçic 
tiêm vàc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngu&i lao dng vào khu vi1c km trü bang 
phrnmg tin tp trung, dam bâo an toàn khOng lay nhiêm. 

3. Thrc hin day dii các ni dung tai  Phân III ciia Van bàn so 1 1715/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 ciia UBND tinh huàng dan tam  th&i thrc hin các phucmg 
an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch Covid-19. Không cho 
nguii lao dng ye dja phuong hoc don ngu&i lao dng vào doanh nghip khi chua 
có sir dông ciia dja phuong. 

4. Khi ngmg thrc hin phuong an 03 tai  chô phái duçcc sir chap thun ciia 
Ban Quàn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO ncTi có nguôi lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& ye dja 
phuong, phâi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu don 
hoc mu gop)  trong th?i gian 03 ngày ké tü ngày lay mâu. 
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KT. TRU'€%NG BAN 

6. T chüc d.ra ngu&i lao dng tr& v dja phucng bang phi.rcing tin dua don 
tp trung. Tnthng hqp doanh nghip to chüc cho ngithi lao dng trà v dja phiicng 
bang phucmg tin cá nhân thI phãi dam báo vic di chuyén di.rqc thirc 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 tr& ye dja phuong. 

7. Ngu?ñ lao dng tr& v dja phucmg phái khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phuOrng, thj trân non cu trü, tr theo dôi sue khOe ti nhà 07 ngày, th1rc hin nghiêm 
quy dlnh  5K. 

Trên con s& danh sách ngu&i lao dng trâ v dja phucing do Ban Quán 1 các 
KCN Dông Nai giri, UBND phumg, xã, thj trân giám sat ngu&i lao dng trâ ye dja 
phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thuOng xuyên báo cáo s hiqng tang, giám nguOi 
h.ru trü ti doanh nghip cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và nguñ lao dng phâi chju trách nhim truâc pháp lust 

khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay lan djch 
bnh. 

ác Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip Ban Quán 
biêt, th%rc hi 

Noi nhân: 
- Cong ty TNHH King's Grating (thrc hiên); 
- Sà Y t, COng an tinh, LDLD tinh; 
- Blthu, ChU tjch UBND huyn Nhcm Trch; 
- Don Cong an KCN Nhcm Trch; 
- PhO ThrOng ban phti trách (dO chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quàn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



CONG TY: CONG TY TNHH KING'S GRATING 
Dining s 10, KCN Nho'n Trch I, huyn Nho'n Trch, tInh Dng Nai 

DANH SACH NGU'I LAO BONG BO SUNG 3T 

Stt Hç và ten 
S CMND/ 

CCCD 

Noi cir trü (ghi rö khu ph/ p, phirrng/xã, 
huyn/TP) Vüng xanh 

(dánh du 
X) 

Ba tiêm VäC 

xin müi 1 
cách day 14 
ngày (dãnh 

du X) 

Ba bi nhim 
Covid-19 va 

tr khôi 
trong vông 
180 ngày 

(dánh du X 
neu co) 

Ky ten 

khu ph6/ p phtrà'ng/xä, huyn/TP) 

01 Lé Van Sang 350948439 Ap BInh Phü X Long Tan Huyn Nhcm Trach x x - 
02 Nguyn Hoàng Quy 271861172 Ap BInh Ph XA Long Tan Huyn Nho'n Trach x x - 

03 Ta Hoàng Khi 272829877 Ap Binh Phi XA Long Tan Huyn Nhin Trach x x 

04 Nguyn Xuân Thin 182258050 Ap Vung GAm XA Phuâc An Huyn Nhan Trach x x 

05 Nguyn VAn Xuân 272933014 Ap Vung Gm XA Phuic An Huyn Nhin Trach x x 

06 Nông VAn Virng 230932402 Ap 3 XA Long Th9 Huyn Nhcm Trach x x 

07 Hoàng VAn Tuyt 241729986 Ap 3 XA Long Thç Huyn Nhan Trach x - x 
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