
UBND TI NH DONG NM CONG HOA xA HQI Chill NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Oc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6:  3 J3 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày  oP  tháng  /10  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang thiyc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNIHH CJ Villa Agri - Chi nhánhDng Nai 
(KCN Dan Giay, huyçn Thong Nhat, tinh Dong Nai) 

C c1r K hoach  s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic 11mg buâc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phóng 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
m&i; 

Can cü Van bàn s 1 1715/UBNDKG\TX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tm thôi thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü phuong an dâ duçic phé duyt tai  Van bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 42/209 nguôi lao dng dang thirc hin phucing an 03 

ti chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin cá nhân. Ngithi lao 
dng duçic di, ye hang ngày dam báo phái & khu virc vüng xanhtai dja phrnmg, 
phài duçic tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dä diêu trj khôi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày, có kêt qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho ngulii lao dng di, v hang 
ngày theo phucmg an dã duçic chap thu.n bang phixong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to dithi 09 ch ngoi), dam bâo an toàn không lay nhim. Dông th&i phài 
th%rc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành yté (nêu co) và kê ho?ch 
chü dng cüa doanh nghip và Co thông báo vói Ban Quân l các KCN Dông 
Nai dê quân l. 

3. Yêu cu ngu&i lao dng khi di, v hang ngày bang phumg tin cá nhân, 
phâi thrc hin dung lô trInh tü nai cu trü den doanh nghip Va nguqc lai;  tuyt 
dôi không dimg, d hoc ghé các khu vrc khác không dung tuyên duing hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin day dü các ni dung ti Ph.n III cüa VAn bàn so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh hu&ng dan tm thii thirc 
hin các phi.rcing an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phông chông djch 
Coyid-19. KhOng cho ngu&i lao dng ye dja phixang hoc don ngu&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dông cüa dja phuang. 
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5. Khi ng1rng thirc hin phuong an 03 tai ch phâi duçic si ch.p thun cüa 
Ban Quãn I các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngu&i lao 
dng tri ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xétnghim cho nguôi lao dng trô v dja 
phucmg, phâi có ket qua xét nghim bang phixcing pháp RT-PCR am tInh (mâu 
dan hoc mâu gop) trong thai gian 03 ngày ké tir ngày lay mâu. 

7. T chi.rc dua nguäi lao dng trâ v dja phi.rang b.ng phuong tin dixa 
don tp trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chüc cho ngix&i lao dng tr& ye dja 
phi.rang bang phi.rcing tin cá nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên duçic thirc 
hiên an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di laj  cho ngi.thi lao dng trâ ye da phixang. 

8. NgtrOri lao dng tth v dja phi.rang phâi khai báo vói Trung tam Y t xã, 
phu?mg, thj trân fbi cu trü, tir theo dOi sue khóe tai rthà 07 ngày, th1rc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách ngi.thi lao dng trâ v dja phuong do Ban Quán l 
cac KCN Dng Nai gri, UBND phix?ing, xa, thj trãn giám sat ngtthi lao dng trâ 
ye dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thixing xuyen báo cáo s krçmg tang, giãm ngu?i 
hru trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phài chju trách nhim truâc pháp 
lut khi không thc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin./t' 

Noi nhn: 
- Cong ty TNHH Ci Vina Agri (thc hin); 
- Sr Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
• BI thu, Chü tjch UBND huyn Thông Nht; 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Tràng Born; 
- Bf thtr, ChU tjch UBND huyn Cam M; 
- Don CA Thj trn Dâu Giây;; 
- Phó Tniàng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Liru: VT, QLLD. 
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