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THONG BAO 

V/v dfrng thiyc hin phtro'ng an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, chng 
d!ch Covid-19 doi voi Cong ty TNHH Tata Auto Accessory Viçt Nam 

(KCN Long Khánh) 

Can cü vn bàn si 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic hi.ràng dn tam th?.i thirc hin các phtrang an san xut kinh 
doanh dam báo cong tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir Thông báo so 2482/TB-KCNDN ngày 30/7/2021; Thông báo so 
295 5/TB-KCNDN ngày 08/9/2021 cüa Ban Quãn 1 các khu cOng nghip Dng 
Nai ye vic chap thun phixcng an 3 tai  ch  tai Cong ty TNHH Tata Auto 
Accessory Vit Narn (tong sO 39 lao dng). 

Xét van bàn s 10/TATA 202110 ngày 04/10/2021 cüa Cong ty TNHH Tata 
Auto Accessory Vit Nam ye vic xin chap thun di'rng thrc hin phrnmg an 03 
tai chô và cho 39 ngls&i lao dng r?ñ khói doanh nghip trâ ye dja phixang. 

Ngày 08/10/2021, Ban Quân l các khu cong nghi nhn duqc vAn bàn s 
368 1/UBND-VX cüa UBND thành phô Long Khánh ye vic dông tiêp nhn 
ngix&i lao dng trâ ye dja phixcing. 

Ban Quàn l các khu cong nghip Dng Nai chp thu.n doanh nghip dung 
thrc hin phuang an 03 tai  chô và t?m  dmg boat  dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty TNHH Tata Auto Accessory Vit Nam tn ngày 09/10/2021. 

Tng s lao dng drng thirc hin phuong an 03 tai  ch và duçic chip thun 
trâ ye dja phixcing là 39 nglx&i gOm: Long Khánh 08 ngithi; Djnh Quán 09 
ngu&i; Cam M 02 nguñ; Thông Nhât 16 ngi.thi; Tràng Born 03 ngithi; Xuân 
Lc 01 ngithi. 

Sau khi thin  di..rçic Thông báo chip thun cüa Ban Quãn l các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô nai 
tiêp nhn nguôi lao dng tth ye dê ducic huàng dan thu tic dua ngu&i lao dng 
ye nai cu tth. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toãn b ngui lao dng 
b.ng phrnmg pháp RT-PCR am tInh (mu dn hoc mâu gop)  trong thñ gian 03 
ngày k tü ngày lay mu; bô trI phucing tin dua don tp trung (tru&ng hqp 
doanh nghip to chirc cho nglxôi lao dng tr& ye dja phumg bng phuang tin 
Ca nhân thI phâi dam bão vic di chuyên duçc thirc hin an toàn, không lay 
nhim và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho 
ngu&i lao dng trâ ye dja phung). Ngu&i lao dng tr& ye dja phizong phái khai 
báo vâi Trung tam tê xã, phu&ng, thj trãn ni cu trü, tr theo döi sirc khOe tai 
nhà 07 ngày, th1rc hin nghiém quy djnh 5K. 
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Ban Quãn 1 cac khu cong nghip Dng Nai thông báo dn Cong ty TNHH 
Tata Auto Accessory Vit Nam biêt, thirc hin./.  -4 
Noinh2n: 
-N1iutrén; 
- UBND TP. Long Khanh 
- BCD PCD TP. Long Khánh I- (phôi hp); 
- Cong an TP. Long Khánh 

UBND các x, phix&ng thuQc TP. Lone Khánh; 
huyén Djnh Quán, Cam M, Thông Nhât, Trang Born, Xuân 
LQc (phi hçirp); 
- Cong ty CP KCN Long Khánh (phôi hcp); 
- PhO Tnthng ban ph trách (dé chi dao); 
- Các phông và VPDD (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Lisu: VT, QLDN 
O8.1O.2O2ICá,th 
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