
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L\ 

CAC IUU CONG NGHIV 
S: /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phuc 

DdngNai, ngày  CV  tháng 40 nám 2021 

THÔNG BAO 
A A •A V/v chap thuin bo sung lao dQng hru tru tu doanh nghiçp thirc hiçn 

các phtroiig an 03 tich cüa Cong ty TNHH Iljin Autra Vit Nam 
(KCN Long Thanh, huyçn Long Thanh, tinh Bong Naa) 

Can cü K hoch s 111 O2TKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic trng biiâc phiic hôi cáe hot dng kinh tê xa hi, an ninh quôc phông dam bâo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mOi; 

Can cü Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan tam  th?i1 thirc hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phi.rong an dä duçic phê duyt ti Thông báo 1965/TB-KCNDN ngày 
24/7/202 1 và 3013/TB-KCNDN ngày 11/9/2021 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doañh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 1?  ngi.rii lao dng vào lam vic 

theo phiiong an 03 tai  chO t.i doanh nghip (tong so lao dng t.i doanh nghip sau 
khi bô sung là 107/239 nguñ) dê duy trI hoat  dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phâi xét nghim 1n 01 vào ngày du tiên bang 
phuong phá test nhanh kháng nguyen, bô trI a yang dm It nhât 03 ngày và xét 
nghiêm li lan 02 bang phiwng pháp RT-PCR tnróc khi dua vào san xuât. Chi bô 
trI vao khu lixu tri nhüng nguai lao dng thuc khu vrc vUng xanh và dâ duçic 
tiêm väc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngày) ho.c dâ diêu trj khOi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chi.'rc vic don nglx&i lao dng vào khu vrc luu tiui bang 
phucmg tin tp trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Thrc hin dy dii các ni dung ti Ph.n III ciia Van bàn s 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/2021 ciia UBND tinh huâng dan tm thai thçrc hin các phuong 
an san xuât kinh doanh dam bão Cong tác phOng chông djch Covid- 19. Không cho 
nguai lao dng ye dja phuong hoc don ngui lao dng vào doanh nghip khi chua 
cO 5%T dông ciia dja phuong. 

4. Khi ng1rng thirc hin phuong an 03 tai  ch phâi dugc sr chp thun ciia 
Ban Quãn l các KCN Dng Nai va UBND huyn, thành phO noi cO ngtthi lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguai lao dng trà v dja 
phixang, phâi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu dan 
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hoc mu gop)  trong thii gian 03 ngày k tr ngày ly mu. 

6. T chüc dua ngiiYi lao dng tr& v dja phrnmg bang phucmg tin diia don 
tp trung. Tnr?mg hçip doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng tr& ye dja phucmg 
bang phi.rang tin cá nhân thI phâi dam báo vic di chuyên thrcic thirc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di li cho ngi.thi lao dng tri ye dja phiicrng. 

7. Ngir&i lao dng trâ v dja phuo'ng phài khai báo vOi Trung tam Y t xA, 
phi.r?ng, thi trn nai cu trii, tr theo döi süc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên Ca sä danh sách ngithi lao dng trâ v dja ph.rang do Ban Quán l các 
KCN Dông Nai gui, UBND phu&ng, xã, thj trângiám sat ngui lao dng tr& ye dja 
phrnmg trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thu?mg xuyên báo cáo s li.rqng tang, giãm ngix?i 
li.ru trü ti doanh nghip cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngithi lao dng phâi chju trách nhim tnrâc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xãy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thi.rc hin.I. 

Noinhmn: 
- Cong ty TNHH lijin Autra (thc hin); 
- Si Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thir, Chü tjch UBND Long Thành 
- Dn CA KCN Long Thành. 
- PhO Tnrng ban phi trách (d chi duo); 
• Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quán lb'; 
- Luu: VT, VPDD. 
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Dinmg Th Xuân Niro'ng 
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