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THÔNG BAO
V/v chp thun bô sung lao Ing hru trñ tii doanh nghip thijc hin phwrng an 03 ti
chô cüa Cong ty TNHH Myoungsung Vina
(KCN Nhon Trich I, huyn Nho'n Trch, tinh Bong Nai)
Can cx Kê hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v
vic trng bi.ràc phic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quc phông dam bão
cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai tinh Dông Nai trong tInh hinh mâi;
Can cir Van bàn sO 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh
hixâng dan tam thi thrc hin các phixcmg an san xuât kinh doanh dam bão cong
tác phông chông djch Covid-19;
Can cir Van bàn so i 1959/UBND-KGVX ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh
ye vic tiêp tic thirc hin các bin pháp dê tirng buàc phiic hôi hoat dng KTXH
dam bão cong tác phông, chông dch trong tInh hInh mOi;
Can cir Thông báo so i 963/TB-KCNDN ngày 24/7/2021 cüa Ban Quán 19
các KCN Dông Nai;
Xét dé nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip:
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung 57 ngtrôi lao dng vào lam vic
theo phucing an 03 tai ch t?i doanh nghip (tong so lao dng tai doanh nghip sau
khi bô sung là 158/215 ngu&i) dê duy tn hot dng san xuât, kinh doanh và phông
chông djch Covid-19.
2. Yêu câu Doanh nghip phãi xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang
phung pháp test nhanh kháng nguyen, ho trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét
nghim iai lan 02 bang phung pháp RT-PCR tnrOc khi di.ra vào san xuât. Chi bô
trI vào khu hiu trà nhüng ngi.rai lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã ducic
tiêm vàc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khôi bnh Covid-19
trong vông 180 ngày. To chirc vic don nguai lao dng vào khu virc luu trü bang
phucmg tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm.
3. Thrc hin day dU các ni dung ti Phân III cüa Van bàn so 1171 5/UBNDKGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hi.ràng dn tam thai thrc hin các phucmg
an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phông chông djch Covid-19.
4. Khi ngmg thrc hin phuang an 03 tai chô phãi duçc sir chap thun cüa
Ban Quãn 19 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ni có ngiiài lao
dng trâ ye.
5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ ye dja
phixcmg, phài có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tjnh (mâu dmi
hoc mâu gop) trong thai gian 03 ngày kê tü ngây lay mâu.
6. TO chüc dira nguai lao dng trà ye dja phxang bang phung tin dim don
tp trung. Truang hcip doanh nghip to chirc cho ngixai lao dng tra ye dja phixcmg
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bang phucing tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyn duçic thrc hin an toàn,
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn
vic di li cho 11guôi lao dng trô ye dja phucing.
7. Ngthi lao dng tr& vi dja phuang phãi khai báo vi Trung tam Y t xã,
phung, thj trân nai eli trü, tr theo döi sirc khôe tai nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm
quy djnh 5K.
Trén cci sâ danh sách nguäi lao dng trâ v dia phuang do Ban Quán l các
KCN Dông Nai giri, UBND phu&ng, xã, thj tran giám sat nguäi lao dng trâ ye dja
phixcng trong thirc hin các bin pháp phông chông djch.
8. Ch d báo cáo: Phãi thung xuyên báo cáo s hrcng tang, giãm ngiRii
luu trCi ti doanh nghip cho Ban Quán các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3.
9. Doanh nghip và ngthi lao dng phãi chju trách nhim tnxàc pháp luât
khi không thrc hin dy dü các quy djnh phông chông djch, de xáy ra lay lan djch
bnh.
Ban Quãn l' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip
biêt, thirc hin./No'i nhân:
- Cong ty TNHH Myoungsung Vina (thrc hin);
- Si Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh;
- BI thu, ChU tich UBND huyn Nhcxn Trch;
!. phi hcip);
- DOn COng an KCN Nhn Trach;
J
- Phó Trtrâng ban phi trách (dO chi do);
- Các phOng, Trung tam (thrc hiên);
- Website Ban Quân 1;
- Luu: VT, QLLD.
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