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Dng Nai, ngày  0&  tháng  .~fc)  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng hru trIi ti doanh nghip thtrc hin 
các phtro'ng an 03 ti ch cüa Cong ty TNLIII Lotte Chemical Vit Nam 

(KCN Nhoii Trich VI, huyn Nho'n Trich, tinh IMng Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bithc phiic hôi các hoat dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bâo Cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

CAn cü VAn ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hixàng dan tarn thai thirc hin các phixctng an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông dch Covid-19; 

CAn cü phrnmg an dA dixçic phé duyt ti Thông báo s 1956/TB-KCNDN 
ngày 24/7/202 1 cüa Ban Quãn 19 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 03 ngil&i lao dng vào lam vic 

theo phi.rng an 03 tai  chô ti doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 65/106 ngu?ii) dê duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim cho ngixi laodng ln 01 vào 
ngày dâu tiên bng phiiang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI & vüng dm It 
nhât 03 ngày và xét nghim lai lan 02 bang phiicing pháp RT-PCR tnthc khi &ra 
vào san xuât. Chi bô tn vào khu hru trü nhtng ngithi lao dng thuc khu vic 
vüng xanh và dA thrqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dA diêu trj 
khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hiz&ng dan tm th&i thirc 
hin các ph.wng an san xuât kinh doanh dam bào cOng tác phông chông djch 
Covid-19. KhOng cho ngir&i lao dng ye dja phizcmg hoc don nglx&i lao dung 
vào doanh nghip khi chua có s1r dông 9 cüa dja phi.rong. 

4. Khi ngmg thrc hin phuong an 03 ti ch phài dixc sr chap thun cüa 
Ban Quân 19 các KCN Dông Nai yà UBND huyn, thành phO nth có ngil&i lao 
dng tn& ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phxng, phài có kêt qua xét nghim bang phung pháp RT-PCR am tInh (mâu 
dan hoc mu gop)  trong thii gian 03 ngày ké tr ngày lay mâu. 

6. T chüc dixa ngis&i lao dng tr& y dja phirang bang phxcing tin dua 
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don tp trung. Trithng hqp doanh nghip t chrc cho ngui lao dng tr& v dja 
ph'ixcing bang phucmg tin cá nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên &rçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xac nhn vic di li cho ngrn'Yi lao dng trâ ye dja phuung. 

7. Ngithi lao dng trâ v dja phizong phâi khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phithng, thj trân nai cu ti-li, tr theo dOi süc khOe ti nba 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca s& danh sách nguii lao dng tth v dja phuong do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai gIn, UBND phuxng, xâ, thj trân giam sat ngix?ñ lao dng tr& 
ye dja phuxong trong thrc hin các bin pháp phOng chông dlch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thux&ng xuyên báo cáo s hxcing thng, giâm ngix?yi 
lixu tri ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thIn 3. 

9. Doanh nghip và ngi.thi lao dng phâi chju trách nhim truóc pháp lust 

khi không thrc hin day dIn các quy djnh phông chông djch, dé xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin./AQ 

No'i nh?In: 
- Cong ty TNHH Lotte Chemical Vit Nam (th,rc hin); 
- Sâ Y M, Cong an tinh, LDLE) tinh - ,', >- 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhcin Trch; . (ph& hçp); 
- DOn CA KCN Nhon Trch; J fh- /' 
- PhO Truông ban ph trách (dO chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quàn 1; ' D. 

- Luu: VT, QLLD. 

Diro'ng Thi 'uân Niro'ng 

IYONG BAN 
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