
UBND TIN}J DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP  
Se':  444'l  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dôc 1p - Tiy do - Hinh phác 

Dng Nai, ngày 4 O tháng 40  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thuân bô sung lao dng hru trü ti doanh nghip thyc hin 

các phirong an 03 ti ch ella Cong ty TNIIH Plus One Sports 
(KCN Song May, Huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can ci'r K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic timg buóc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cü Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tam  thñ th1rc hin các phuing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chOng dch Covid- 19; 

Can cü phuing an dA duc phé duyt tai  Thông báo s 2086/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021; Thông báo so 2979/TB-KCNDN ngày 09/9/2021; Thông báo so 
3389/TB-KCNDN ngày 23/9/202 1 ella Ban Quán 1 các KCN; 

Can cü Biên bàn kim tra vic thrc hin phixang an 03 tai  ch cho ngi.thi 
lao dng và cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  Cong ty ngày 21/9/2021 

Xét ct nghj b sung lao dng dlla doanh nghip: 
1. Chip thuan cho Doanh nghip b sung 296 ngi.thi lao dng vào lam 

vic theo phxang an 03 tai  ch  tai  doanh nghip (tong sO lao dng tai doanh 
nghip sau khi bô sung là 172/1.854 ngu&i) dé duy trI boat dng san xuât, kinh 
doanh va phông chông djch Covid- 19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phài xét nghim cho ngri lao dng l.n 01 vào 
ngày dâu tiên bang phixang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vllng dm It 
nhât 03 ngày và xét nghim lai lan 02 bang phuong pháp RT-PCR truóc khi dua 
vào san xuât. Chi bô trI vào khu hru trll nhUng ngithi lao dng thuc khu v1rc 
vllng xanh và dâ dixqc tiêm väc xin It nhât 01 mlli (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj 
khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thirc hin d.y dll các ni dung tai  Phtn III cüa Van bàn s 
11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 dlla UBND tinh huang dan tam  thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chông djeh 
Covid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phuong hoc don ngixäi lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sij dông dlla dja phuong. 

4. Khi ngllng thirc hin phucrng an 03 tai  ch phãi thrçc s11 chp thu.n ella 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có nguai lao 
dng tra ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngu&i lao dng trà v dja 

S 26, Duông 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



(ph6i hçp); 

KT. TRIJONG BAN 
NG BAN 

2 

ph.r(mg, phái có kt qua xét nghim bang phiiang pháp RT-PCR am tInh (mu 
dn ho.c mu gop)  trong thyi gian 03 ngày kê tü ngày lay mu. 

6. T chrc dua ngu&i lao dng trâ v dja phuang bang phung tiên dua 
don tp trung. Tru&ng hçp doanh nghip to chi'rc cho ng.thi lao dng tr& ye dja 
ph.wng bang phrnmg tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên thiçyc thirc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nh.n vic di li cho ngu&i lao dng trâ ye dja phung. 

7. Ngi.thi lao dng tr& v dja phuang phái khai báo vâi Trung tam t xã, 
phithng, th trân noi ci..r tr1i, t1r theo dOi süc khOe ti nba 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca si danh sách ngui lao dng trâ v dja phuang do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phu?ng, xã, thj trân giám sat ng'tr&i lao dông tr 
ye dja phixang trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thixO'ng xuyên báo cáo s luqng tang, giám nguôi 
luu trCi t.i doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngixôi lao dng phâi chju trách himtruc pháp lut 
khi không th%rc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xáy ra lay lan 
dich bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin.I.4' 

Noinhân: 
- Cong ty TNHH Plus One Sports (thrc hin); 
- Si Y té, Cong an tinh, LDLE) tinh 
- UBND huyn Trãng Born; 
- Don Cong an KCN Song May; 
- Phó Truông ban ph,i trách (dê chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (th%rc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Lixu: VT, QLDN, 

Throng Th Xuân NLTo'ng 
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