
UBND TINH DONG NM CONG HOA xA HQI HU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN L'c' Dc 1p - Tiy do - Hanh phuc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: fj'32'  /TB-KCNDN DngNai, ngày tháng  4o  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng hru trü ti doanh nghip thirc hin phtrong an 

1 cung thr&ng 2 dja dim cüa Cong ty TNLIII YKK Vit Nam 
(KCN Nhoii Trach ifi, huyn Nhoii Trch, tinh Dng Nai) 

Can eü K hoach  s 111021KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic ttrng bi.râc phc hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quc phông dam 
bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dng Nai trong tInh hInh mâi; 

Can cr Van bàn s 1171 51UBND-KG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huông dan tm th&i thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam bão cOng 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phung an dã dxçc phê duyt ti Thông báo s 3663/TB-KCNDN 
ngày 05/10/202 1 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Can cir Biên bàn kim tra vic thrc hin 03 phuong an san xut cho ngu&i 
lao dng và cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti cOng ty ngày 09/9/2021; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. ChAp thun cho Doanh nghip b sung them 45 ngui lao dng vào lam 
vic theo phtrcing an 1 cung dithng 2 dja diem (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 928/2.005 ngtthi; dja diem km trü là nhà may cOng ty tai  KCN 
Amata) dê duy trI ho?t dng san xuât, kinh doanh và phông chOng djch Covid-19. 

2. Yêu cAu Doanh nghip phãi xét nghim lAn 01 vào ngày dAu tiên b.ng 
phixang phá test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim laj  lan 02 bang phi.wng pháp RT-PCR truâc khi di.ra vào san xuât. Chi bô 
fri vào khu luu ti-u nhüng ngithi lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã drnyc 
tiêm vc xin It nhât 01 mifi (sau 14 ngày) hoc dã diéu frj khôi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. 

3. Thrc hin dAy dü các ni dung ti PhAn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tm thyi thirc 
hin các phuong an san xuAt kinh doanh dam bào cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngithi lao dng ye dja phuong hoc don ngu&i lao dng vào 
doanh nghip khi chua có sr dOng cüa dja phuxing. 

4. Khi ngrng th1rc hin phrnmg an 03 ti ch phãi duçic sir chAp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phO noi có nguii lao 
dng trâ v. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng trô ye dja 
phucmg, phài Co kêt qua xét nghim bang phixmg pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mâu. 

S 26, Dithng 2A, KCN Biên Hôa II, thàrih ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



KT. TRI1OG BAN 
O TR1X1NG BAN (ph6i hcrp); 

iro'ng Thj Xuân Ntroiig 

2 

6. T chirc dixa nguii lao dng trâ v dja phucrng bang phtrang tin dua 
don tp trung. Tri.r&ng hcip doanh nghip to chi'rc cho ngithi lao ctng trO' v dja 
phtxang bang phiiung tin Ca nhân thI phãi dam báo vic di chuyn duqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di iai cho ng.thi lao dng trô ye da phucing. 

7. Ngi.rii lao dng trä v dja phu*mg phâi khai báo vth Trung tam Y té xâ, 
phix&ng, thj trãn nai dr trü, tr theo dôi süd khOe t?i nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci s& danh sách ngll&i lao dng tr& v dja phi.rang do Ban Quân l các 
KCN Dng Nai gui, UBND phi.r&ng, xâ, thj trân giám sat ngii lao dng tr& ye 

dja phtrang trong thirc hin cac bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thix&ng xuyên báo cáo s hrcmg tang, giám ngi.räi 
km trü 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 thu 3. 

9. Doarih nghip và ngthi lao dng phài chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không 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 
bit, thrc hin./
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Nuinhân: V 

- COng ty TNHH YKK Vit Nam (thrc hin); 
- Si Y t, Cong an tinh, LDLE) tlnh; 
- Bf thu, Chü tjch UBND huyn Nhcin Trach; 
- Dn CA KCN huyn Nhcin Trach; 
- PhO Truâng ban phi trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN(H). 
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