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UBND TINH DONG NAI
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIP
/TB-.KCNDN
S:

CQNG HOA XA HQI CI{U NGHTA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phóc
Dng Nai, ngày c3 tháng 9 näm 2021

THÔNG BAO
V/v chp thun bô sung lao dng hru trü tii doanh nghip thic hin
các phuo'ng an 03 ti ch cüa Cong ty TNIIH Cariyan Wooden Vit Nam
(KCN Tam Phtro'c, thành ph Biên Hôa, flnh Bong Nai)
Can cir van bàn so 7210/UBNID-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s
7482/UIBND-KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye vic ngithi
lao dng luu trü ti ncii lam vic dê dam bào hoat dng san xuât kinh doanh và
phông, chông djch Covid-19;
Can cir van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 càa UBND tinh
Dông Nai ye vic xr 1 các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngrng hot
dng hoc thirc hin các phuong an theo chi do tii van bàn s 9047/UBNDKGVX ngày 30/7/202 1 cüa Chñ tjch UBND tinh;
Can cir Quy& djnh s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quân 1
các KCN Dông Nai ban hành Hung din vic b6 trI tm tri:i tp trung tai doanh
nghip Khu cong nghip Dông Nai dê phOng chông Covid-19;
Can Cu Quy& djnh s 357/QD-KCNDN ngày 06/8/202 1 cüa Ban Quân l
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt djnh so 301/QD-KCNDN ngày
14/7/2021 ye ban hành Hung dan vic bô trI tm tr1i t.p trung tai doanh nghip
Khu cOng nghip DOng Nai dê phông chông Covid-19;
Can cü phuang an dä duqc phê duyt ti thông báo so 203 9/TB-KCNDN
ngày 24/7/202 1 cüa Ban Quàn 1 các KCN;
Xét d ngh b sung lao dng cüa doanh nghip:
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung them 15 ngui lao dng vào lam
vic theo phiicmg an 03 ti chO ti doanh nghip (tong so lao dng tti doanh
nghip sau khi bô sung là 165/220 ngithi) lam vic, an, lu'u trü ti doanh
nghip dam bào hot dng san xuât kinh doanh và phông chông djch Covid-19.
2. Yêu cu doanh nghip phài dim ngi.thi lao dng vào vüng dm trong
thi gian 3 ngày, thrc hin xét nghirn PCR lan 1 vào ngày dâu tiên và xét
nghim PCR lan 2 vào ngày thir ba, nêu kêt qua xét nghim am tInh mâi thra
yào khu vuc san xuât.
3. Dam bâo các diu kin luu tni theo Hmng dn tai Quyt djnh s
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cüa Ban Quân lcác KCN Dông Nai. Thirc
hin day dü các ni dung ti Khoân 2 cüa yän bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày
12/8/202 1 cña TJBND tinh.
4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu liru trii, doanh nghip phài kIch
hoat yà thirc hin ngay các phucing an theo Quyêt djnh sO 2787/QD-BYT ngày
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05/6/2021 cüa BO Y t. Dông thi, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành
phô và Ban Quàn l các KCN Dông Nai.
5. Doanh nghip phãi b trI phtro'ng tin thra, don tp trung ngtrri lao
dng. Không tir cho ngtrO'i Lao dng tr& ye Uja phiro'ng (so ltrçng nhO, lé)
khi chu'a có ' kiên cüa UBND các huyn, thành phô và thtrc hin theo Diem
6 clia Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô tn vâo khu luu tth nhng
ngui lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dä ducic tiêm vac xin It nhât 01 müi
(sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày.
6. Khi chm dirt phuang an 03 ti ch phãi dugc s1r cho phép cüa Ban
Quán l các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách nglIi lao
dng theo dja chi ncii Cu tr1i trén dja bàn tinh Bong Nai cho UBND huynIthành
phô và Ban Quân l.
UBND huynIthành ph xem xét quyt djnh dja chi ncli cách ly, thi gian
each ly nguii lao dng theo quy djnh.
7. Ch d báo cáo: Phái thurng xuyên báo cáo s luçTng tang, giám nguôi
li.ru trü tai doanh nghip cho Ban Quân 1 các KCN BOng Nai. Thirc hin chê d
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3.
Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh
nghip biêt, thrc hin./QtcP
NoinhIn:
- Cong ty TNHH Cariyan Wooden Vit Nam (thijc hin);
- SO Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh
- BI thu, ChO tjch UBND thành phO Biên HOa
hqp);
- Don CA KCN Tam PhuOc
J
- Phó TruOng ban phi trách (dë chi dao);
- Các phOng, Trung tam (thiic hin);
- Website Ban Quán 1;
- Luu: VT, QLLD.
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