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S&  44ç  /TB-KCNDN Dng Nai, ngày i'O thángi/D nàm 2021 

KHN 

THONG BAO 
V/v dung thijc hin phuong an 03 ti ch ti doanh nghip 

âê phông, ch6ng d!ch  Covid-19 dôi vói Cong ty TNHH Cong nghip Nam Rong 
(KCN Ho Nai) 

Can ct'r Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cUa UBND tinh Dng Nai 
v vic thirc hin các bin pháp phông, chng djch Covid- 19 và tmg buâc ph%ic 
hi, phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cr Thông báo s 1 607/TB-KCNDN ngày 21/7/2021 cüa Ban Quán l 
các khu cong nghip Dng Nai v vic chAp thun phuong an 3 ti cM tai  Cong 
ty TNHH Cong nghip Nam Rong (tng s 91 lao dng). 

Xét van bàn s 02/CV-NR ngày 09/10/202 1 cüa Cong ty TNHH Cong nghip 
Nam Rong v vic xin chAp thun drng thirc hin phung an 03 tai  cM và cho 
91 nguxi lao dng rôi khOi doanh nghip trâ v dja phucrng (si lao dng th%rc té 
khi doanh nghip thirc hin phuong an 3 ti cM). 

Ban Quãn l các khu cong nghip chAp thun dirng thirc hin phucing an 03 
ti cM cüa Cong ty TNFIH Cong nghip Nam Rong tr ngày 10/10/2021. 

Tng s lao dng drng thrc hin phinmg an 03 ti cM và dixcic chAp thun 
trâ v dja phuxmg là 91 nguñ gm: Biên Hôa 14 ngir&i; Tráng Born 75 nglxäi; 
Vinh Ci:ru 01 nguñ; Xuân Lôc 01 ngithi. 

Sau khi thin  di.rcc Thông báo chAp thun cüa Ban Quán l các khu cOng 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thãnh pM noi 
tip nhn ngu&i lao dng trâ v d dirçic huàng dn thu titc dua ng.thi lao dng 
v ncli ci.r trü. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho toàn bô ngu&i lao dng 
bang phiicing pháp RT-PCR am tInh (mu &m hoc mu gOp)  trong th&i gian 03 
ngày k tü ngày lAy mu; M trI phi.rcing tin dua don tp trung (trung hqp 
doanh nghip t chirc cho ngu&i lao dng trâ v dja phucing b&ng phrning tin 
Ca nhân thI phài dam bào vic di chuyn di.rçc thirc hin an toàn, khOng lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cAp GiAy xác nhn cho 
ngui lao dng trâ v dja phucing). Ngi.rii lao dng tth v dja phi.rang phái khai 
báo v&i Trung tam Y t xã, phtr&ng, thj trAn nai cii trü, ti,r theo dOi sue khOe tai 
nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm quy djnh 5K. 

So 26, dix?mg 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên Hèa, tinh Dông Nai 
DT: (0251)3891945 (so nôi bô 255) Fax: (0251)3892379 
E-mail: diza@diza.vn;  bq1kcndongnai.gov.vn Website: diza.dongnai.gov.vn  
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(ph6i hçp); 
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Ban Quán 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Cong 
nghip Nam Rong bitt, thirc hin./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- UBND huyn Trãng Born; 
- UBND huyn, thanh phO Biên HOa, Trãng Born, 
Vinh CCru, Xuân Lc 
- Cong an thãnh phO BiOn HOa,; 
- Cong an các huyn Tráng Born, Vinh Cüu, Xuán 14c 
- Cong ty CP KCN HO Nai (phôi hçp); 
- PhO TruOng ban ph,i trách (d chi dao); 
- Các phOng và Trung tarn (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN 
09.IO.2021,Cánh Dirong Th1 Xuãn Ntroiig 
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