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THÔNG BAO 
* * V/v chap thun bo sung lao d911g hru tru ti doanh nghiçp thic hiçn 

các phuong an 03 ti ch cüa Côngty TN1ffl VP Components (Vit Nam) 
(KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoch s 11102/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tirng buic phiic hôi các hot dng kinh tê xä hOi,  an ninh quc phOng dam bão 
cong tác phông, chong djch Covid-19 ti tinh Dong Nai trong tInh hInh mâi; 

CAn cü VAn bàn s 11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tm th?ii thirc hin các phung an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chong djch Covid-19; 

CAn Cu Biên bàn kim tra phucng an 03 tai  ch d& vài Cong ty TNHH VP 
Components (Vit Nam); 

CAn cir phuang an dA duçic phê duyt ti Thông báo s 2073/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN và VAn bàn báo cáo khc phiic nh&ng 
nOi dung ton t?i  cüa Cong ty s 01-09/2021 VP/BBGT ngày 30/9/2021; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. ChAp thun cho Doanh nghip b sung 52 ngui lao dng vào lam vic 

theo phuong an 03 ti chô ti doanh nghip (tOng sO lao dng t?i  doanh nghip sau 
khi bô sung là 106/387 nguñ) dê duy trI hott dng sAn xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19 (dIn/i kern danh sac/i ngithi lao dông bó sung cza Cong ty). 

2. Yêu cAu Doanh nghip phAi xét nghim lAn 01 vào ngày d&u tiên bAng 
phung phá test nhanh kháng nguyen, bô trl i vüng dm It nhât 03 ngay vA xet 
nghim li lAn 02 bAng phucng pháp RT-PCR truàc khi dua vào sAn xuât. Chi bô 
tn vào khu km trü nhirng ngu?i Lao dng thuOc  khu v1rc vi1ng xanh Va dA duqc 
tiêm vAc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dA diêu frj khOi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chi:rc vic don ngui lao dng vào khu vrc km trü bAng 
phucing tin tp trung, dam bào an toAn khOng lay nhiêm. 

3. Thirc hiên dAy dü các ni dung tai  PhAn III cüa VAn bàn s6 11715/UBND-
KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hung dan tm thii thuc hiên các phrnng 
an san xuât kinh doanh dam bAo cOng tác phông chông djch Covid-19. KhOng cho 
nguii lao dng ye da phucing hoc don ngu&i lao dng vào doanh nghip khi chua 
cO sir dong cüa dja phucing. 

4. Khi ngrng thirc hin phucmg An 03 t?i  ch phAi duqc sr chAp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nii có ngui lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thuc hin xét nghim cho nguii lao dng tth v dja 
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phrnng, phái có k& qua xét nghim bang phung pháp RT-PCR am tInh (mu dcm 
hoäc mâu gOp)  trong thi gian 03 ngày ké tü ngày lay mu. 

6. T chirc dua ngu1i lao dng tr& v dja phixcmg bang phumig tin dua don 
tp trung. Trtrng hcip doanh nghiêp to chtrc cho ngu?i lao dng trâ ye dja phi.wng 
bang phuang tin cá than thI phái dam báo vic di chuyên duçic thirc hin an toàn, 
không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di lai cho ngithi lao dng trâ ye dja phuang. 

7. Ngu?yi lao dng tth v dja phung phái khai báo vài Trung tam Y th 
phuing, thj tran ncii Cu trü, t theo dOi süc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên ci sâ danh sách ngu?ñ lao dng tth v dja phumg do Ban Quán l các 
KCN Dông Nai glri, UBND phu?ng, xA, thj trân giám sat ngtr&i lao dOng trâ ye dja 
phuing trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phái thu?ng xuyên báo cáo s luçmg tang, giãm ngl.r1i 
km tr(i tai doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngu?ii lao dông phái chju trách thim tru&c pháp luât 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quãn.1 ac Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thrc hi 

Noi nhIn: 
- COng ty TNHH VP Components (Vit Nam) (th.rc hin); 
- oy t& Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND TP. Biën HOa; 
- Dn CA KCN Biên HO (ph6i hcip); 
- PhO TruOng ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

Lê Van Danh 
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