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Dng Nai, ngày 4i tháng 10 nám 2021 
THÔNG BAO 

V/v dü'ng thiyc hin phtwng an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, 
chông djch Covid-19 dôi vôi Cong ly TNHH Hansoll Vit Nam 

(KCN Bàu Xéo) 

CAn ctr van báns 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh Dng 
Nai ye vic hixàng dan t?m  thi thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo 
cong tác phông chong djch Covid-19; 

Can c1r Thông báo so 308511B-KCNDN ngày 13/9/2021; Thông báo s 3493/TB-
KCNDN ngày 26/9/2021 cüa Ban Quãn l các khu cong nghip Dông Nai v vic chp 
thun phucmg an 3 ti ch ti Cong ty TNHH Hansoll Vit Narn (thirc t Cong ty có 
238 ngir?i lao dng vao thirc hin phumg an 3 tai ch). 

Xét van bàn so sO 02-10/2021/HSVT ngày 04/10/2021 cüa Cong ty TNHH 
Hansoll Vit Narn ye vic xin chap thun dirng th1rc hin phixong an 03 tii ch và cho 
238 ngixii lao dng thi khOi doanh nghip trâ ye da phuang. 

Ban Quãn l các khu cOng nghip DOng Nai chap thun doanh nghip dfrng thirc 
hin phixcmg an 03 ti ch và tam  dirng hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty 
TNT-JR Hansoll Vit Nam tir ngày 09/10/202 1. 

Tong so lao dng di'rng thirc hin phucmg an 03 tai  chô Va &rçxc chap thun tth ye 
da phuang là 238 ngithi gOm: Biên Hôa 07 nguii; Long Khánh 02 ngixi; Trãng Born 
205 nguäi; Thông Nhât 13 nguii; Djnh Quán 09 ngixài; Long Thành 01 ngu1i; Cârn 
M01 ngithi. 

Sau khi then  duçic Thông báo chap thun cüa Ban Quãn 1 cac khu cong nghip; 
doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai tiêp nhn nguOri 
lao dng trâ v d di.rçyc huo'ng dn thu tic dua ngtthi lao dng ye nci cix trü. Doanh 
nghip thrc hin xét nghirn cho toàn b ngu?i lao dng bang phucing phápRT-PCR 
am tinh (mu don hoc mu gop)  trong thai gian 03 ngày kê t1r ngày lay mâu; bô trI 
phirmg tin dixa don tp trung (tnthng hçip doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng 
trâ ye dja phuong bang phuong tin Ca nhân thI phãi dam bão vic di chuyên duçc 
thirc hin an toàn, khOng lay nhirn và doanh nghip chju trách nhirn trong vic cap 
Giây xác nhn cho ngui lao dng tth ye dja phuong). Ngiräi lao dng trâ ye dja 
phucing phãi khai báo vâi Trung tam tê xà, phiRmg, thj trân noi cix tri, tir theo dOi 
sirc khOe t?i  nhà 07 ngày, th?c hin nghiern quy djnh 5K. 

Ban Quàn 1 các khu cong nghip DOng Nai thông báo den Cong ty TNHH 
Hansoll Vit Narn biêt, thirc 
Non nh?ln: 
-Nhtrtren; 
- UBND huyn Trang Born 
- BCD PCD huyn Trang Born (phOi hcip); 
- Cong an huyn Trang Born 
- UBND các x, phrong thuOc  TP. BiOn HOa, Long Khánh; 
huyn CAm M5, Trang Born, Djnh Quáii, Thông Nht, Long 'Iiignh 
(phói hcp); 
- Cong ty CP Thông NhAt (phoi hap); 
- PhO Truong ban phu trách (d chi dao), 
- CAc phOng vA VPE)D (thrc hin); 
- Websitc Ban Quan I; 
- Ltru: VT, QLDNfCânh 
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