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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thirc hin phirong an bi sung ngu'ôi lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dona Victor Mold MFG 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh Dung Nai) 

Can cir Kê hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic 11mg buâc phvc hôi các hoat dng kinh tê xà hi, an ninh quôc phàng 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mi; 

Can ci1 Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan tarn th?i thrc hin các phuong an san xut kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir ho so dang k bi sung ngix1i lao dng di, v hang ngày b.ng 
phucrng tin Ca nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chp thun cho Doanh nghip bu sung 99 ngu?ñ lao dng di, v hang 
ngày bang phuong tin cá nhân (tong so lao dng sau khi bô sung là 126/577 lao 
dng). Ngu?ii lao dng dugc di, ye hang ngày dam bào phâi & khu vrc vüng 
xanh ti dja phuong, phài dirge tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc 
dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày; có kêt qua xét nghim am 

tinh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho ngu&i lao dng di, ye hang 
ngày theo phuong ándã dirge chap thu.n bang phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to du&i 09 chô ngôi), dam bào an toàn không lay nhiêm. Dông thôi phâi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quàn 1 các KCN Dông 

Nai dê quàn l. 

3. .Yêu cu Doanh nghip phãi lam vic v&i UBND xã, phir?mg, thj tr.n 
ni ngu&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xä, phu&ng, th trân k Giây xác nhn di throng. NguOi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phãi thçrc hin dung l trInh tir noi cu trü 
den doanh nghip và ngugc li; tuyt dôi khOng thing, do ho.c ghé các khu vrc 
khác không dung tuyên du&ng ho.c l trInh di chuyên 

4. Thirc hin d.y dü các ni dung t?i Ph.n III cüa Van ban so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hu&ng dan tam th&i thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chông djch 

Covid-19. 
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5. Ngay khi phát hin có nguôi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hot ngay Phucing an phông chng djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dao phông chông djch thãnh phô, huyn; cci quan y tê cp 
huyn ncli doanh nghip dang hoat dng và Ban Quàn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phài di'rng ngay hoat dng các chuyên, phân xuông. . có P0, chü 
dng thrc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngu?ñ lao dng lam vic t.i doanh nghip phái th1rc hin dung các quy 

djnh ye phàng chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy dnh 

cüa doanh nghip. 

7. Ché d báo cáo: Phài thu&ng xuyên báo cáo s luçing tang, giãrn ngi.thi 
di, v hang ngày cho Ban Quàn 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

8. Doanh nghip và nguYi lao dng phài chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thrc hin d.y dU các quy dnh phông chông dch, dê xãy ra lay lan 

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

nghip biêt, thirc hin.I. 

Noi nhn: 
- Cong ty TNHH Dona Victor Molds (thrc hin); 
- SOY t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tich UBND TP. Biên HOa; 
- BI thu, ChO tich UBND huyn Xuân Lc; 
- Bf thu, ChU tch UBND huyn Vinh COu; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Trãng Born; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Dnh Quán; 
- Bi thu, ChO tjch UBND huyn Long Thanh; 
- DOn CA KCN Song May; 
- Phó TruOng ban phv trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn Is'; 
- Luu: VT, QLLD. 
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