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THÔNG BAO 
V/v thrng thirc hin phiro'ng an 03 tii ch ti doanh nghip 

dê phông, chông djch Covid-19 di vol 
Cong ty TNHH Lirc Quán (VN) Cong nghip nhia 

(KCN Tam Phirrc) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai 
v vic thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19 và tfzng buOc phiic 

hi, phát trin kinh th - xã hi trên dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cü Thông báo s 1886/TB-KCNDN ngày 24/7/202 1 cña Ban Quân 1 
các khu cOng nghip Dng Nai v vic chp thun phucing an 3 tai  ch ti Cong 
ty TNT-il-i Lirc Quán (VN) Cong nghip nhi:ra (tng s 58 lao dng). 

Xét van bàn s 88/21/TB-HCNSLQ ngày 08/10/2021 cüa Cong ty TN}IH Lirc 
Quán (VN) Cong nghip nhira ye vic xin chap thun drng thrc hin phuo'ng an 
03 tai  chO và cho 52 ngui lao dng thi khOi doanh nghip tr& ye dja phuong (so 
lao dng thxc tê khi doanh nghip thrc hin phuong an 03 tai  ch). 

Ban Quãn 1 các khu Cong nghip chip thun dung thirc hin phucing an 03 
tai ch cUa Cong ty TNHH Lrc Quán (VN) COng nghip nhira tu' ngày 
11/10/2021. 

Tng s lao dng d'trng thrc hin phuong an 03 ti ch và duçic chap thun 

trà v dja phuong là 52 nguài gm: Biên HOa 38 nguui, Long Thành 03 ngui, 
Thành ph H ChI Mirth 11 ngut1i. 

Sau khi nhn ducic Thông báo chp thun cüa Ban Quàn l các khu cOng 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành ph nci 

tip nhn ngui lao dng tr& v d duçic hucng dn thu tic dua nguui lao dng 
v nai cu trlt. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho toàn b nguui lao dng 
b&ng phuo'ng pháp RT-PCR am tInh (mu don hoc mu gop)  trong thui gian 03 

ngày k t1r ngày ly mu; b trI phuong tin dua don t.p trung (truông hcip 

doanh nghip th chirc cho ngu?ii lao dng tth v dja phucing b&ng phuong tin 
cá nhan thI phài dam bào vic di chuyn duç'c thirc hin an toàn, không lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic c.p Gi.y xác nhn cho 
ngui lao dng tr v dja phuong). Ngui lao dng trà ye dja phuong phái khai 
báo vói Trung tam t xa, phuung, thj trn noi Cu trii, ti theo dOi src khOe tai 
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nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ban Quân 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Lrc Quán 
(VN) Cong nghip nh%ra bit, thirc hin.I 

Noinhn: 
-Nhutrén; 
- UBND Thành phô Ho ChI Minh; 
- UBND TP. Biën Hôa; 
- UBND huyn Long Thành; 
- Cong an TP. Biên HOa; 
- COng an huyn Long Thành; 
- COng ty CP PT KCN TIn Nghia; 
- PhO Twang ban (ph6i hqp chi dao); 
- Các phOng vá Trung tam (thtrc hin); 
- Website Ban Quán l; 
- Luu: VT, QLDN (L) 
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