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THÔNG BAO 

V/v dirng thirc hin phtrong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, chng 
d!ch Covid-19 di vri Cong ty TNHH Dah Sheng Vit Nam 

(KCN Bàu Xéo) 

Can cr van bàn so 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
Dông Nai ye vic hu&ng dn tm thai thrc hin các phizcing an san xut kinh 
doanh darn bâo cong tác phông chông dch Covid- 19; 

Can ci'r Thông báo s 171 7/TB-KCNDN ngày 22/7/2021; Thông báo s 
3098/TB-KCNDN ngày 13/9/2021; Thông báo s 3328/TB-KCNDN ngày 
21/9/2021 và Thông báo so 3453/TB-KCNDN ngày 25/9/2021 cüa Ban Quàn 1 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thun phucing an 3 tai  ch  tai  Cong 
ty TNHH Dab Sheng Vit Narn (tong so 84 lao dng). 

Xét van bàn s CD3T-DSC/001 ngày 04/10/2021 cüa Cong ty TNHH Dah 
Sheng Vit Nam ye vic xin chap thun dfrng thirc hin phixong an 03 t?i  ch và 
cho 84 nguôi lao dng thi khôi doanh nghip trâ ye dja phuang. 

Ngày 08/10/202 1, Ban Quán l cackhu cong nghi nhn dixcic van bàn s 
363 1/UBND-VX cüa UBND thành phô Long Khánh ye vic dOng tiêp nhn 
ngix?i lao dng trâ ye dja phuang. 

Ban Quân 1 các khu cOng nghip Dng Nai chtp thu.n doanh nghip dt'rng 
thrc hin phxang an 03 tai  chô và tarn  dung boat dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty TNHH Dah Sheng Vit Narn tu' ngày 09/10/2021. 

Tng s lao dng diirng thirc hin phuang an 03 tai  ch và dugc chip thuan 
tr& ye dja phucing là 84 ngthi gôm: Long Khánh 04 ngithi; Tràng Born 70 
ngu&i; Thông Nhât 10 ngri. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chip thun cUa Ban Quàn l các khu Cong 
nghip; doanh nghip nhanb chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô non 
tiêp nhn nguäi lao dng trO ye dê dixc hi.râng dan thu tiic dixa ngi.thi lao dng 
ye noni clx trá. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toãn b ngii?ii lao dng 
bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mâu dan hoc mâu gop)  trong thai gian 03 
ngày kê tir ngày lay mâu; bô trI phisang tin dua don tp trung (trlx&ng hçp 
doanh nghip to chüc cho ngithi lao dng tth ye dja phuong bang phuong tin 
cá nhân thI phãi dam báo vic di chuyen duqc thirc hin an toàn, khOng lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhân cho 
ngui lao dng tth ye dja phirnng). Nguôi lao dung tth ye dja phuong phãi khai 
báo vâi Trung tam Y tê xã, phtr&ng, th trân noi cu trü, tr theo dOi suc khOe tai 
nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm quy djnh 5K. 
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Ban Quán 1 các khu cong nghip Dng Nai thông báo den Cong ty TNT-il-I 
Dah Sheng Vit Nam biêt, thirc hinJ.s /  

Noi nh1n: 
-Nhixtrén; 
- UBND huyn Tráng Born 1 
- BCE) PCD huyn Traiig Born 

r (pMi hcvp); 
- Cong an huyn Trâng Born 
- UBND các xã, phir&ng thuc TP. Long Khánh; 
huyn Trãng Born, Thong Nhât (phôi hcip); 
- Cong ty CP Th6ng Nhát (phôi hcip); 
- PhO Trtxâng ban phi,i trách (dO chi dao); 
- Các phong và VPDD (thic hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Liru: VT, QLDN 
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