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THONG BAO 
V/v thrng thirc hin phtro'ng an 03 ti ch ti doanh nghip 

d phông, ch6ng dlch  Covid-19 Mi v&i Cong ty TNHH Group Intellect 
Power Technology Vit Nam 

(KCN Long Khánh) 

Can cir Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
v vic thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 và trng buâc phiic 
hi, phát trin kinh th - xa hi trên dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cü Thông báo so 3267/TB-KCNDN ngày 17/9/2021 cüa Ban Quàn 1 
các khu cong nghip Dng Nai v vic ch.p thun phuong an 3 t.i ch ti Cong 
ty TNT-Il-I Group Intellect Power Technology Vit Nam (tng s 488 lao dng). 

Xét van bàn s GIPT-21150/CV ngày 05/10/202 1 cüa Cong ty TNHH Group 
Intellect Power Technology Vit Narn v vic xin chp thun dirng thirc hin 
phuang an 03 ti ch và cho 434 ngui lao dng rôi khôi doanh nghip tr& v 

dja phuong (s lao dng thirc t khi doanh nghip thirc hin phuang an 3 tai 

ch). 

Ban Quàn l các khu cong nghip ch.p thun doanh nghip di'rng th%rc hin 

phuang an 03 tai  ch cüa Cong ty TNHH Group Intellect Power Technology 

Vit Narn tir ngày 09/10/2021. 

Tong s lao dng di'rng thirc hin phuang an 03 tai  ch và duçic chap thun 

tth v dira  phuang là 434 ngu&i gm: Biên Hôa 05 ngutM; Long Khánh 258 

ngu1i; Cm M 38 nguñ; Djnh Quán 14; Thng Nht 67; Xuân Lc 44 ng.thi; 
Tràng Born 06 ngtthi; Ba Rja — Vüng Tàu 01 ngu?i; Lam Dông 01 ngui. 

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

tip nhn ngu?i lao dng trâ v d duqc hung dn thu tVc  dua ngu1i lao dng 

v ncli cu trü. Doanh nghip thirc hin xét nghirn cho toàn bô ngu&i lao dng 
b&ng phumg pháp RT-PCR am tInh (rnu dan hoc mu gop)  trong thôi gian 03 

ngày k tü ngày ly mu; b trI phuo'ng tin dua don tp trung (tru&ng hçp 
doanh nghip th chrc cho ngithi lao dng trâ v dja phuong b.ng phucing tin 
cá nhân thI phãi dam bào vic di chuyn duçic thirc hin an toàn, không lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic CLp Giy xác nhn cho 
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nguñ lao dng trâ v dja phung). Nguô'i lao dng trâ v dja phucrng phâi khai 
báo vói Trung tam Y t xà, phu?mg, thj trn ncii cu tr'ij, tir theo dôi sirc khôe ti 
nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ban Quân l các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Group 
Intellect Power Technology Vit Nam bit, thrc hin./.'i,- 

N.7inhn: 
- Nhu trên; 
- UBND TINH Ba Ria — Vung Tàu; 

UBND tinh Lam Dông 
- UBND TP. Biên FIôa; TP. Long Khánh; 
- UB các huyn: Cârn M, Djnh Quán, 
Thông NMt, Trãng Born, Xuân Lc; 
- Cong an: TP. Biên Hôa; TP. Long Khánh; 
- Cong an các huyn Cam M, Djnh Quán, 
Thông Nhát, Trãng Born, Xuân LQc; 
- COng ty CP KCN Long Khánh (phôi hcxp); 
- PhO Tnthng ban (phOi hçp chi dao); 
- Các phOng và Trung tam (thi.rc hin); 
- Website Ban QuOn I; 
- Lixu: VT, QLDN (N) 

 

KT. TRUNG BAN 
PHO T r UNG BAN 

 

(ph6i hqp); 
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