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THONG BAO 

V/v dfrng thtrc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, chng 
A

A d!ch Covid-19 doi vo'i Cong ty Co phan Sonadezi Binh Thuan 
(KCN Biên Hôa I) 

Can c1r van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic hi.rng dan tm thi th1rc hin các phung an sn xut kinh 
doanh dam bâo cOng tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü Thông báo s 2397/TB-KCNDN ngày 29/7/202 1 cüa Ban Quãn l 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thu.n phung an 3 t?i  ch ti Cong 
ty Co phãn Sonadezi BInh Thu.n (so lao dng thirc tê dang thrc hin 03 ti ch& 
01 ngix&i). 

Xét van bàn s 133/SZT-QTTH ngày 04/10/202 1 cüa Cong ty C ph..n 
Sonadezi BInh Thun ye vic xin chap thun dmg thrc hin phuong an 03 ti 
chO và cho 01 nguäi lao dng thi khOi doanh nghip trâ ye dja phumg. 

Ngày 08/10/2021, Ban Quân l các khu Cong nghip nhn thrcyc van bàn sé, 
1 ?44911 NI-KGVx ngày 07/10/2021 cüa UBND thành phô Biên Hôa ye vic 
dông tiêp nhn ngthi lao dng tth ye dja phixng. 

Ban Quân l các khu côngnghiêp Dng Nai chip thun doanh nghip di'rng 
thrc hin phucing an 03 ti chô và tm drng hot dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty Co phãn Sonadezi BInh Thun tIr ngày 12/10/2021. 

Tng s lao dng dung thirc hin phuong an 03 tai  ch và dugc chap thun 
trâ ye dja phuang là 01 nguôi có dja chi cu trü tai  thành phô Biên Hôa. 

Sau khi nhn duçic Thông báo chip thun cüa Ban Quãn 1 các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phO ni 
tiêp nhn nguôi lao dng trâ ye de duçc huàng dn thu tiic dua nguYi lao dng 
ye nrn cu trü. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn b ngui lao dng 
bang phrnmg pháp RT-PCR am tInh (mâu don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 
ngày kê tü ngày lay mâu; bô trI phuong tin dim don tp trung (tnthng hp 
doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng tth ye dja phuong bang phuong tin 
cá nhan thI phái dam bào vic di chuyên dixqc thirc hin an toàn, không 

lay 

nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nh.n cho 
ngi.thi lao dng trâ ye dja phuong). Ngui lao dng tth ye dja phuong phái khai 
báo yói Trung tam Y té xã, phuOng, thj trân noi cu trü, tu theo dOi sic khôe tai 
nhà 07 ngày, thirc hin nghiem quy djnh 5K. 
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Ban Quán 1 các khu cong nghip Dng Nai thông báo den Cong ty C phn 
Sonadezi BInh Thu.n biêt, thirc hin./ •&L.. 
Nol nh1n: 
-Nhtrtrên; 
- UBND thành ph6 Bién Hóa 1 
- BCD PCD thanh ph Bin Hôa (phói hcip); 
- Cong an thànhphO Biën HOa -' 

- UBND P. Quyet Thing — TP Biên HÔa (ph6i hcip); 
- T6ng Cty CP PT KCN Sonadezi (phôi hcip); 
- Phó Truâng ban (phOi hcip chi do); 
- Các phong vã VPDD (thuc hin); 
- Website Ban Quán I; 
- Ltru: VT, QLDN 
08. I0.2021/L 

KT. TRIJ4YNG BAN 


		2021-10-09T13:05:57+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




