
UBND TtNH DONG NAI CQNG HOA xA HQI CHIJ NGRIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S& 3-TTB-KCNDN Dng Nái, ngày tháng  ,4V  nãm 2021 

THÔNG BAO 

V/v chap thun b sung lao dng luu trñ ti doanh nghip thirc hin 
các phiro'ng an 03 ti ch cüa Nhà may bibica Biên Hôa - Cong ty CP Bibica 

(KCN Biên Hôa I, thành ph6 Biên Hôa, tinh EMng Nai) 

Can cir K hoach s6 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic trng buâc phic hôi các hoat dng kinh tê xâ hOi,  an ninh quôc phàng dam 
báo cong tác phàng, chong djch Covid-19 ti tinh Dong Nai trong tinh hinh mâi; 

Can cü Van bàn s 11715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan tam  thii thirc hin các phi.wng an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

C ct'r Biên bàn kim tra phumg an 03 tai ch di vâi Nhà may bibica Biên 
Hôa - Cong ty CP Bibica ngày 28/9/202 1 và Van bàn khäc phic ngày 06/10/202 1 
cüa Cong ty; 

Can cr phtrcing an dà duçic phê duyt tai  Thông báo s 1748/TB-KCNDN 
ngày 22/7/2021 và Thông báo s6 2889/TB-KCNDN ngãy 05/9/2021 cüa Ban Quán 1)2 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 88 ngui lao dng vào lam vic 

theo phuang an 03 tai  ch  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai doanh nghip sau 
khi b sung là 255/397 ngu?i) dê duy tn hoat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phài xét nghim l.n 01 vào ngày du tiên bAng 
phixng phá test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim 1aj  lan 02 bAng phuing pháp RT-PCR trtxàc khi dua vào san xuât. Chi bô 
tn vao khu km trü nhng ngui lao dng thuc khu virc vUng xanh và dA duc 
tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khôi bnh Covid: 19 
trong vông 180 ngày. To chrc vic don ngtthi lao dng vào khu vijc km trü bang 
phumg tin tp trung, dam báo an toàn không lay nhiêm. 

3. Thirc hin dAy dü các nOi  dung tai PhAn III cüa Vn bàn s 11715/UBND-
KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huang dn tam  th?yi thirc hin các phuang 
an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phOng chông djch Covid-19. Không cho 
nguäi Lao dng ye dja phiKmg hoc dOn ngui lao dng vào doanh nghip khi 
chua cO s1r dông 2  cüa dja phucmg. 
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KT. TRU(YNG BAN 
TRUNG BAN 

(ph6i hqp); 

g Thi Xuân Ntro'ng 

4. Khi ngfrng thirc hin phucing an 03 t?i  ch phái duçc sr chap thun cüa 
Ban Quân l các KCN Dong Nai và UBND huyn, thãnh phô nxi cO nguYi lao 
dng tth ye. 

5. Doanh nhip thirc hin xét nghim cho nguYi lao dng tr& v dja 
phumg, phái có kêt qua xét nghim bAng phucing pháp RT-PCR am tInh (mu (kYn 
hoc mu gOp)  trong thi gian 03 ngày kê ti ngày lay mu. 

6. T chi'rc dua nguii lao dng trâ v dja phuing bang phng tin dua don 
tp trung. Tri.r?ng hcip doanh nghip to chi'rc cho ngu?i lao dng trâ ye dja phtring 
bAng phucing tin cá nhân thI phãi dam báo vic di chuyên duçc thirc hin an toàn, 
khOng lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di lai cho ng1.rii lao dng trô ye dja phucing. 

7. Nguii lao dng trâ v dja phung phái khai báo vài Trung tam Y th xA, 
phung, thj trân ni ci.r trü, ti,x theo dOi src khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên cy s& danh sách ngui lao dng trOr v dja phucing do Ban Quãn l3 các 
KCN Dng Nai gri, UBND phu?ng, xA, thj tr.n giám sat ngu?ii lao dng trâ ye dja 
phuang trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phái thuàng xuyên báo cáo s krqng tAng, giãm ngträi 
km tri tai  doanh nghip cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê dO 
báo cáo k& qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngu?ñ lao dng phãi chju trách nhim truàc pháp lut 
khi khOng thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thixc hin./. 

Nui nhn: 
- Nhà may bibica Bien HOa (thzc hin); 
- SY té, Cong an tlnh, LDLf) tlnh; 
- BI thu, ChU tich  UBND TP. Bin HOa 
- Dn CA KCN Bin FIOa; 
- PhO TruOng ban phi.i trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tAm (thi.rc hin); 
- Website Ban QuAn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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