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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 
 

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

T NG H P Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP  

TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Đính kèm Thông báo số 810 /TB-KCNĐN ngày 12 /7/2018) 
 

Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN khu vực Biên Hòa 

1 

Công ty 

TNHH 

Daikan VN – 

KCN Amata 

 

1.1. Công ty đầu tư trong KCN Amata mở rộng giai 

đoạn 2, Amata cam kết khi giao đất rằng sẽ đấu nối 

với đường 13 hiện hữu. Qua làm việc với Công ty CP 

Amata VN được biết do UBND TP. Biên Hòa chưa 

giao mặt bằng. Công ty muốn biết thêm thông tin về 

thời gian giao đất. 

1.2. Bên cạnh KCN Amata có khu tái định cư Long 

Bình (xây nhà ở xã hội). Công ty (khoảng 130 nhân 

viên) có nhu cầu mua để bán lại hoặc cho nhân viên 

thuê lại thì có thể tiếp cận quỹ đất đó hay không. 

Ban Quản lý các KCN:  

1.1. và 1.2. KCN Amata giai đoạn mở rộng đang vướng về 

công tác bồi thường. Do UBND Tp.Biên Hòa vắng mặt nên 

Ban Quản lý sẽ chuyển ý kiến đến UBND Tp.Biên Hòa trả lời. 

 

 

 

2 
Công ty 

Namyang – 

KCN Amata 

Liên quan Quỹ Phòng, chống thiên tai, Công ty đã 

thực hiện đóng quỹ đối với phần tiền phải đóng của 

doanh nghiệp, tuy nhiên, những năm nay, Công ty 

gặp vướng mắc ở chỗ không thu được tiền của NLĐ 

do họ không đồng ý đóng tiền. Hàng năm, Quỹ 

Phòng, chống thiên tai đều có văn bản thông báo, tuy 

nhiên, Công ty đề nghị Quỹ Phòng, chống thiên tai 

làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để hỗ trợ giải 

quyết vướng mắc. 

Ban Quản lý các KCN: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (thuộc 

Ban Quản lý) làm đầu mối liên hệ với Công ty Namyang cung 

cấp thông tin để Công ty liên hệ Quỹ Phòng, chống thiên tai. 
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Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

3 

Công ty 

TNHH 

Marigot VN– 

KCN Amata  

3.1. Cục Thuế thường tổ chức tập huấn pháp luật về 

thuế giữa tháng 3 (gần thời hạn nộp báo cáo quyết 

toán thuế) và tổ chức tập trung trong thời gian ngắn 

cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nên lượng kiến 

thức dàn trải thiếu tập trung các loại hình doanh 

nghiệp. Đề nghị Cục Thuế tổ chức thời gian sớm 

hơn, phân theo đối tượng doanh nghiệp để nâng cao 

hiệu quả tập huấn. 

3.2. Công ty muốn biết thông tin lịch tập huấn triển 

khai Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Công ty không nhận được thư mời.  

Đề nghị thông tin qua email gửi đến doanh nghiệp để 

kịp thời cập nhật, tránh thất thoát thư từ. 

3.1. Cục Thuế Đồng Nai: Cục Thuế ghi nhận và sẽ báo cáo 

Lãnh đạo Cục Thuế đề xuất của doanh nghiệp về việc tổ chức 

tập huấn sớm hơn, chia theo lĩnh vực, loại hình doanh 

nghiệp,.. 

 

 

 

3.2. Chi cục Hải quan Biên Hòa: Cục Hải quan đã tổ chức 

tập huấn vào ngày 01/6/2018 tại Đài truyền hình Đồng Nai. 

Việc doanh nghiệp không nhận được thư có thể do vấn đề gửi 

thư đường bưu điện. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục 

Hải quan Biên Hòa để nắm thông tin, hướng dẫn Công ty thực 

hiện theo quy định mới. 

4 

Công ty 

TNHH YKK 

– KCN 

Amata 

Trường hợp NLĐ sau khi giám định thương tật (tai 

nạn Lao động) có kết quả % tổn thương, theo quy 

định cần phải sắp xếp công việc phù hợp không. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Hiện chưa có quy 

định chi tiết phải sắp xếp công việc nào. Công ty căn cứ kết 

quả giám định để sắp xếp công việc phù hợp, làm công việc 

nhẹ nhàng hơn, phù hợp với năng lực của người lao động đó. 

5 

Công ty 

Sadakim – 

KCN Biên 

Hòa I 

Liên quan việc chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 

I, vừa qua báo Đồng Nai đăng tin KCN Biên Hòa I sẽ 

được di dời vào năm 2022, nhưng đến nay, Công ty 

chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể, do vậy rất 

khó khăn cho Công ty trong kế hoạch đầu tư, sản 

xuất kinh doanh….. 

Ban Quản lý các KCN: Liên quan việc chuyển đổi công năng 

KCN Biên Hòa I, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã giao Ban Quản 

lý và các ngành khẩn trương rà soát. Lãnh đạo tỉnh giao Ban 

Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp tìm vị trí di dời. Khi nào có 

thông tin chính thức, Ban Quản lý sẽ thông tin kịp thời đến các 

doanh nghiệp.  

6 

Công ty 

TNHH Tung 

Kuang  – 

KCN Biên 

Hòa II 

Phía sau Công ty Tung Kuang và Hoành Thân là đất 

trống, thường xuyên có tình trạng đốt cỏ, gây nguy 

hiểm, dễ cháy nổ cho doanh nghiệp. Đề nghị Công ty 

hạ tầng Sonadezi xem lại. 

Công ty Sonadezi Long Bình: Ghi nhận và kiểm tra thực tế 

để có hướng xử lý.  

Ban Quản lý các KCN: Ban Quản lý đề nghị Công ty có văn 

bản chính thức gửi Ban Quản lý và Công ty Sonadezi Long 

Bình để có cơ sở làm việc. 
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7 

Cty Mabuchi 

Motor VN – 

KCN Biên 

Hòa II 

Xung quanh Công ty thường xuyên có mùi thức ăn 

thủy sản, khó chịu. Công ty đã có văn bản gửi Công 

ty hạ tầng KCN Sonadezi Long Bình nhưng vẫn chưa 

được giải quyết dứt điểm. 

Ban Quản lý các KCN: Đề nghị Công ty có văn bản gửi Ban 

Quản lý làm đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường giải quyết. 

8 

Công ty 

Đông Dương 

– KCN Tam 

Phước 

8.1. Liên quan câu hỏi ở ý 3.2, Công ty cũng chưa 

nhận được thư mời. Liên hệ các Công ty ở KCN Tam 

Phước thì được biết vẫn không nhận được thư mời. 

8.2. Tình trạng giao nhận văn bản của cơ quan Nhà 

nước đến các doanh nghiệp bằng đường bưu điện bị 

thất lạc rất nhiều. 

 

8.3. Công ty phát hiện trường hợp NLĐ đang làm 

Công ty khác có thông tin trùng với NLĐ đang làm 

Công ty mình. Đề nghị Bảo hiểm xã hội hướng dẫn 

giải quyết vụ việc. 

Ban Quản lý các KCN:  

8.1. Ban Quản lý sẽ có văn bản kiến nghị Cục Hải quan phối 

hợp tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp. 

8.2. Đây là vướng mắc chung, do việc gửi thư thường dưới 

hình thức gửi thường nên vấn đề giao nhận không ký bảo đảm, 

khó theo dõi. Ban Quản lý đã nhiều lần làm việc với Bưu điện 

để khắc phục tình trạng này. Sẽ tiếp tục làm việc với Bưu điện. 

8.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Trường hợp nghi ngờ hồ sơ giả, cơ 

quan BHXH sẽ thông tin đồng thời cho 02 Công ty. Trường 

hợp NLĐ cho mượn hồ sơ, cơ quan BHXH đề nghị Công ty 

cung cấp số sổ BHXH để cơ quan BHXH rà soát lại. 

Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN khu vực Trảng Bom 

9 

Công ty 

HHCN 

Broad Bright 

- KCN Hố 

Nai 

9.1. Ngã tư đường Yên Thế, Đường Điểu Xiển, 

đường vào kho K860 và đường vào KCN Hố Nai bị 

thắt cổ chai, hư hỏng  gặp thường xuyên bị kẹt xe và 

khó khăn trong việc đi lại. 

9.2. Hội nghị cần photo các báo cáo của các cơ quan 

chức năng cho Đại biểu. 

9.3. Công ty có làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong Giấy 

chứng nhận ghi sai tên KCN là “KCN Hố Nai 3” thay 

vì là “KCN Hố Nai”, Công ty có lên để yêu cầu ghi 

lại thì Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty làm 

công văn xin điều chỉnh. Lỗi này không thuộc về Cty 

sao bắt Cty làm công văn xin điều chỉnh? 

Ban Quản lý các KCN: 9.1. Tại Hội nghị các doanh nghiệp 

FDI (ngày 25/5/2018), Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh đã trả lời 

Công ty là một số đường nối vào KCN hiện nay chưa đạt yêu 

cầu, riêng tuyến đường nối vào KCN Hố Nai hiện nay đang 

vướng công tác quy hoạch. UBND tỉnh sẽ xem xét, có kế 

hoạch làm sớm con đường này. 

9.2. Trong lần Hội nghị tới, Văn phòng Đại diện sẽ photo các 

báo gửi các doanh nghiệp dự họp. 

 

9.3. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư vắng, Ban Quản lý sẽ chuyển 

ý kiến của doanh nghiệp đến Sở để trả lời. 
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Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

10 

Công ty 

TNHH First 

Metal - KCN 

Hố Nai 

10.1. Khi nào KCN Hố Nai có đường ra vào chính 

thức, ngay gần Công ty Ken Da có đường nhưng rất 

khó đi. 

 

10.2. Tại chốt bảo vệ KCN gần đường xe lửa, mỗi 

khi kẹt xe vào giờ cao điểm bảo vệ không ra ngăn xe 

từ KCN ra hoặc điều tiết giao thông để tránh kẹt xe. 

 

10.1. Công ty CP KCN Hố Nai: KCN Hố Nai có đường ra 

vào chính. Tuy nhiên, ngay gần Công ty Ken Da, một số công 

nhân đã tự ý đi tắt qua đường số 01. 

 

10.2. Đồn Công an KCN Hố Nai – Sông Mây: Việc điều tiết 

giao thông trong KCN là trách nhiệm của Đồn công an, trong 

thời gian sắp tới Đồn công an sẽ tăng cường công tác đảm bảo 

điều tiết ATGT trong giờ cao điểm. Đề nghị Cty hạ tầng KCN 

Hố Nai chỉ đạo bảo vệ KCN phối hợp với Đồn công an. 

11 

Công ty 

TNHH 

Green Feed - 

KCN Sông 

Mây 

Hiện BHXH đang đồng bộ sổ BHXH cho NLĐ, tuy 

nhiên, xảy ra trường hợp bị sai số sổ của người này 

nhưng tên của người khác, dẫn đến từ tháng 01/2018 

người lao động chưa được cấp thẻ BHYT. Công ty đã 

liên hệ Phòng thu và Phòng Chính sách BHXH Trảng 

Bom nhưng chưa nhận được câu trả lời. 

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai: Hiện Công ty đang giao dịch tại 

BHXH Trảng Bom, BHXH Đồng Nai sẽ làm việc với BHXH 

Trảng Bom từng trường hợp cụ thể của công ty. Trong quá 

trình đồng bộ mà NLĐ vẫn đóng BHXH, BHYT thì tập hợp 

các hồ sơ để BHXH thanh toán các chế độ cho NLĐ. 

 

12 

Công ty 

TNHH Dona 

Victor Molds 

- KCN Sông 

Mây 

12.1. Cây xanh dọc tỉnh lộ 767 giáp ranh công ty cao, 

khi trời mưa to gió lớn có nguy cơ gẫy đổ. 

 

 

12.2. Vỉa hè dọc tỉnh lộ 767 giáp ranh công ty người 

dân buôn bán xả rác gây ô nhiểm ảnh hưởng đến môi 

trường công ty. 

Công ty Liên doanh phát triển KCN Sông Mây:  
12.1. Công ty Cổ phần phát triển KCN Sông Mây sẽ rà soát lại 

và cắt tỉa các cây xanh trong KCN. 

 

12.2. Công ty Cổ phần phát triển KCN Sông Mây sẽ phối hợp 

với UBND xã Bắc Sơn vận động, tuyên truyền người dân 

không vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường trong 

KCN. 

13 

Công ty 

TNHH Shin 

Fung - KCN 

Sông Mây 

Thủ tục để hưởng chi phí điều trị ốm đau đã tham gia 

BHXH 5 năm và chi phí điều trị quá mức lương 6 

tháng cơ sở của bảo hiểm quy định. Nếu muốn hưởng 

chi phí điều trị thì cần những thủ tục như thế nào? 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai: Công ty liên hệ với cơ quan 

BHXH mà công ty tham gia cung cấp các hóa đơn, chứng từ 

để được hưởng. 
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Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN khu vực Nhơn Trạch 

14 

Công ty 

TNHH Rohm 

& Haas - 

KCN Nhơn 

Trạch III - 

giai đoạn 2 

14.1. Công ty Tín Phát là đơn vị độc quyền cung cấp 

điện cho doanh nghiệp. Thời gian qua việc cung cấp 

điện có vấn đề trục trặc, bị gián đoạn mà không được 

thông báo trước làm ảnh hưởng đến máy móc thiết bị 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau đó Công ty Tín 

Phát chỉ gửi thư xin lỗi. Đề nghị xem xét trách nhiệm 

và phải bồi thường thiệt hại theo cơ chế kinh tế thị 

trường. 

14.2. Thời hạn thanh toán tiền điện Tín Phát ấn định 

chỉ trong vòng 3 ngày, kể cả ngày phát hành hóa đơn. 

Như vậy doanh nghiệp chỉ  còn lại  2 ngày để thanh 

toán, và nếu chậm trễ thì bị dọa cắt điện. Tuy nhiên, 

do doanh nghiệp chúng tôi nằm trong hệ thống Công 

ty đa quốc gia cho nên những khoản chi đều phải tập 

hợp gửi về Tập Đoàn kiểm tra và ký duyệt sau đó 

Công ty mới tiến hành thanh toán. 

14.3. Một số ngành nghề trước đây thuộc quyền thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của Sở TN&MT. Nay theo theo quy định tại Nghị 

định 18/2015 ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì đối 

với ngành nghề sản xuất hóa chất từ 10.000 tấn sản 

phẩm/năm trở lên thuộc quyền thẩm định ĐTM của 

Bộ TN&MT. Tuy nhiên, đối với các nhà máy sản 

xuất hóa chất công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm 

không phải là lớn, địa phương có đủ năng lực để 

thẩm định và cấp thủ tục ĐTM cho dự án. Trước đây 

giai đoạn đầu mới thành lập, thủ tục thẩm định ĐTM 

rất thuận lợi cho Công ty thời gian trong vòng 3 

tháng và chi phí rất hợp lý. Hiện nay Công ty đang 

Ban Quản lý các KCN:  

14.1. và 14.2. Trước đây khi nước ta còn thiếu điện, việc cúp 

điện này ngành điện cũng đã khẳng định gây thiệt hại thì phải 

bồi thường. Những nội dung phản ánh của doanh nghiệp đã 

thể hiện trong hợp đồng cung cấp điện.  

Do Công ty Tín Phát không tham dự cuộc họp hôm nay. Ban 

Quản lý ghi nhận, sẽ làm việc trực tiếp với Công ty Tín Phát 

và trả lời chính thức cho Doanh nghiệp biết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Ban Quản lý hoan nghênh và ghi nhận ý kiến của doanh 

nghiệp về những bất cập trong cơ chế quản lý nhà nước. Hiện 

nay, trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, qua theo dõi 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng các Bộ, Ngành 

như Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã cắt 

giảm nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

phát triển. 

Ban Quản lý sẽ ghi nhận tổng hợp các ý kiến và kiến nghị đến 

Bộ Tài nguyên & Môi trường sửa đổi những bất cập trong cơ 

chế chính sách tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong đầu tư 

phát triển sản xuất. 
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Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

mở rộng sản xuất, dựa trên các sản phẩm hiện có 

nâng công suất nhà máy, từ 35.000 lên 60.000 tấn sản 

phẩm/năm. Công ty đã nộp bản thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường ra Bộ từ tháng 11/2017 

cho đến nay (gần hết tháng 6/2018) chưa được phê 

duyệt, vừa kéo dài thời gian và tăng chi phí cho 

doanh nghiệp. Công ty đã bảo vệ ĐTM đã chỉnh sửa 

nội dung và nộp lại. Tuy nhiên, đối với những bản 

báo cáo ĐTM dày đến hơn 700 trang giấy (gồm 5 

cuốn báo cáo) mà yêu cầu chủ đầu tư phải ký vào 

từng trang thậm chí cả phụ lục và mục lục theo quy 

định của nhà nước. Như vậy là không đơn giản hóa 

thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

mở rộng và phát triển. 

Đến hôm nay Công ty mới nhận được văn bản của 

Bộ trả lời về việc đã nhận được hồ sơ lần cuối, hẹn 

đến 01/8/2017 sẽ trả lời. Tuy nhiên Cty chưa biết có 

được thông qua để triển khai dự án hay không.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Công ty 

TNHH 

United 

Sweethearts -  

KCN  Nhơn 

Trạch I 

15.1. Về Chính sách BHXH: Đối với trường hợp 

NLĐ bị tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn giao 

thông trên tuyến đường hợp lý từ nơi ở đến nơi làm 

việc và ngược lại thì được xem là tai nạn lao động, 

hiện nay được điều chỉnh bởi luật An toàn vệ sinh lao 

động với những quy định tương đối nhân văn. Tuy 

nhiên, trong thực tế có những trường hợp như đua xe 

trái phép, chạy quá tốc độ, chạy xe không đội mũ bảo 

hiểm gây tai nạn cho người  khác, vô tình được công 

an xác nhận cũng được xem là tai nạn lao động. Toàn 

bộ các khoản chi phí chi trả đó doanh nghiệp đều 

phải gánh chịu. Đề nghị Bảo hiểm xã hội kiến nghị 

lên Quốc hội hoặc có  ý kiến đến Bảo Hiểm Xã hội 

15.1. Bảo Hiểm Xã hội huyện Nhơn Trạch: Theo quy định 

của Luật An toàn Vệ sinh Lao động hiện nay, ở góc độ người 

lao động bị tai nạn giao thông trong khoảng thời gian và tuyến 

đường hợp lý từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì được 

xem xét giải quyết chế độ tai nạn lao động. Sau khi giám định 

nếu không do lỗi của lao động thì người sử dụng lao động phải 

bồi thường. Còn ngược lại do lỗi của người lao động thì doanh 

nghiệp chỉ phải trả trợ cấp và tiền lương trong những ngày 

người lao động nghỉ để điều trị. Về chi phí y tế: việc này phát 

sinh do tai nạn giao thông bên ngoài, chi phí y tế không phải 

thuộc doanh nghiệp mà do người lao động tự chi trả. 

Góc độ doanh nghiệp cho rằng Luật An toàn vệ sinh lao động 

hiện nay có quy định nhân văn. Thực tế trước đây, Luật Bảo 
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Việt Nam có  những quy định ràng buộc về mặt thủ 

tục chặt chẽ hơn đối với quy định này.  

 

15.2. Theo ý kiến của doanh nghiệp phải quy định 

chặt chẽ hơn về thủ tục hồ sơ để được xem xét chế độ 

tai nạn lao động. Đồng ý là trên thực tế có những 

trường hợp người lao động bị tai nạn rủi ro. Tuy 

nhiên, có những người lao động chạy xe quá tốc độ, 

hoặc không đội mũ bảo hiểm gây tai nạn cho người 

khác, sau đó đến Công an xã trình báo và xin xác 

nhận, vẫn được xem xét giải quyết chế độ tai nạn lao 

động. Như vậy tất cả các chi phí đó doanh nghiệp 

phải gánh chịu, thậm chí phải trả tiền lương cho 

những ngày họ không làm việc. Còn lỗi do người sử 

dụng lao động hay lỗi do người lao động và tỉ lệ tính 

hưởng khác nhau thì doanh nghiệp đã rõ. Cuối cùng 

thì doanh nghiệp cũng phải chi trả một số chi phí cho 

tai nạn lao động loại này. 

Kiến nghị có những quy định chặt chẽ hơn, và có yêu 

cầu xác nhận giấy tờ như trước đây để tránh những 

trường hợp người lao động vi phạm Luật giao thông 

mà vẫn được xem xét giải quyết chế độ tai nạn lao 

động. 

15.3. Vừa qua Quốc hội đang xem xét Dự thảo Luật 

đặc khu, tuy chưa được Quốc hội thông qua, nhưng 

tình trạng bất ổn đã xảy ra tại nhiều doanh nghiệp, 

giống như sự cố ngày 13,14/5/2014. Trên mạng xã 

hội xuất hiện những thông tin tiêu cực trái chiều, 

trong khi đó doanh nghiệp không có thông tin chính 

thống để tuyên truyền ổn định tâm lý người lao động.   

Đến nay Luật an ninh mạng đã được thông qua. Tuy 

hiểm Xã hội quy định thủ tục để được xem xét tai nạn lao 

động trong trường hợp này khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi phải 

có biên bản của Công an Giao thông từ cấp Quận, Huyện trở 

lên. Theo Luật mới chỉ cần có xác nhận của Công an cấp xã 

cũng đã đủ cơ sở pháp lý để xem xét chế độ tai nạn lao động 

Đến nay do tình hình thực tế, có những trường hợp NLĐ trên 

tuyến đường từ nơi ở đến nơi làm việc họ tự gây tai nạn, tự té 

hoặc những tai nạn lúc đầu họ cho rằng không nghiêm trọng, 

nhưng vết thương về sau nặng lên do đó Luật quy định như thế 

để tạo điều kiện cho NLĐ được hưởng chế tai nạn lao động. 

Vì vậy ý của doanh nghiệp muốn kiến nghị đối với Luật An 

toàn vệ sinh  lao động theo hướng nào, góc độ nào hoặc quy 

định xem xét giải quyết chế độ khó hơn so với trước? 

 

15.2. Ban Quản lý các KCN: Ghi nhận ý kiến của Công ty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Ban Quản lý các KCN: Ý kiến của doanh nghiệp rất 

xác đáng. Một trong những vấn đề thông tin chính thống đến 

người dân, doanh nghiệp và người lao động được nhanh chóng 

là rất quan trọng và cần thiết. Ban Quản lý ghi nhận sẽ trao đổi 

kiến nghị, chắc chắn Tỉnh ủy, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo xuyên 

suốt trong hệ thống chính trị để đảm bảo những thông tin 

chính thống được xuyên suốt từ chủ trương đường lối chính 

sách của Đảng và pháp luật nhà nước đến người dân một cách 
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nhiên, cũng kiến nghị các cơ quan và Ban Quản lý 

xây dựng trang thông tin liên quan đến những vấn đề 

nóng, như Công an có lực lượng 113, lực lượng phản 

ứng nhanh trước đây, vì vậy Ban Quản lý cũng có 

trang thông tin phản ứng nhanh để doanh nghiệp có 

những thông tin chính thống tuyên truyền đến người 

lao động.  

thông suốt nhất, để mọi người đều có thông tin chính thức. 

Nhất là trong giai đoạn hiện nay trên các trang mạng xã hội có 

rất nhiều thông tin, việc tra cứu cũng rất tiện lợi. Tuy nhiên 

bên cạnh đó nếu không có nguồn thông tin chính thống thì 

người dân, doanh nghiệp và người lao động cũng không biết 

đâu để đối chiếu và tìm ra thông tin chính thức.  

16 

Chi nhánh 

Công ty 

Sawaga - 

KCN Nhơn 

Trạch III-

giai đoạn 2 

Đường song hành với tỉnh lộ 25B (Tôn Đức Thắng) 

hướng từ KCN Nhơn Trạch ra ngoài, đoạn giao nhau 

với Quốc lộ 51 hàng ngày thường xuyên xảy ra tình 

trạng ùn ứ kẹt xe rất nặng nề.  Kiến nghị cơ quan 

quản lý giao thông tăng thời lượng đèn tín hiệu giao 

thông để giải phóng tình trạng kẹt xe. 

Sở Giao thông Vận tải: Hiện đường 25B chưa được nghiệm 

thu đưa vào sử dụng. Đèn giao thông cũng đang trong giai 

đoạn thử nghiệm. Bây giờ nếu giảm thời lượng đèn xanh cho 

quốc lộ 51 và tăng đèn xanh đường 25B, sẽ xảy ra tình trạng 

kẹt xe tại Quốc lộ 51. Qua các cuộc họp trao đổi giữa Sở Giao 

thông và Vận tải, Ban An toàn giao thông, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh và Công ty Vemec đã thống nhất ưu tiên 

thời lượng đèn xanh cho quốc lộ 51. Hiện giờ thời lượng đèn 

tín hiệu xanh đỏ tại nút giao nhau với Quốc lộ 51 và 25 B: đèn 

xanh cho hướng từ đường 25B ra Quốc lộ 51 là 15 giây, đèn rẽ 

trái 25 là giây, đèn xanh trên Quốc lộ 51 là 65 giây. Nếu tăng 

thời lượng đèn xanh cho đường 25B ra Quốc lộ 51 lên khoảng 

40 giây, sẽ gây ra tình trạng ùn ứ trên Quốc lộ 51. Sở Giao 

thông và Vận tải ghi nhận sẽ kiến nghị điều chỉnh phù hợp. 

Tuy nhiên cũng theo hướng ưu tiên cho Quốc lộ 51. 

Ban Quản lý các KCN: Đề nghị UBND huyện ghi nhận ý 

kiến này trong thời gian tới có sự  phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh để điều chỉnh hợp lý, 

khoa học nhằm giảm tình trạng trên. 
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17 

Công ty 

TNHH Wei 

Tai - KCN 

Nhơn Trạch 

III giai đoạn 

2 

17.1. Tháng 5 vừa rồi Công ty có nhận được văn bản 

của Qũy Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai về thu 

quỹ phòng chống thiên tai của người lao động. Sau 

đó Công ty đã thông báo đến người lao động biết. 

Tuy nhiên, chỉ một số rất ít đồng ý, còn lại đa số 

không đồng ý nộp. Vậy doanh nghiệp có bắt buộc 

phải trừ tiền người lao động không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2. Đường Bến cam hiện nay xuống cấp rất nghiêm 

trọng, đường xá lởm chởm ổ voi ổ gà. Những lúc trời 

mưa nhỏ mặt đường đã ngập đầy nước, người đi 

đường không thể quan sát được ổ voi ổ gà cho nên 

việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm có nhiều 

tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này. Trước mắt đề 

nghị gắn biển cảnh báo tại những khu vực đường có 

hố sâu nguy hiểm để người đi đường biết, sớm nâng 

cấp tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn thuận lợi cho 

người tham gia lưu thông trên tuyến đường này. 

17.1. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Việc trích nộp quỹ 

phòng, chống thiên tai đã có quy định của pháp luật. Doanh 

nghiệp phải vận động người lao động thực hiện.  Tại các kỳ 

họp giao ban doanh nghiệp trước đây, Quỹ Phòng, chống thiên 

tai tỉnh Đồng Nai cũng đã có những buổi tuyên truyền, phổ 

biến các quy định liên quan đến việc trích nộp quỹ. Tuy nhiên, 

vấn đề còn vướng mắc trong việc ai sẽ cấp biên lai để xác định 

người lao động đã trích nộp tại doanh nghiệp để không tiếp tục 

đóng quỹ tại địa phương. 

Thực hiện trích quỹ phòng chống thiên tai của người lao động 

được thực hiện theo quy định của Luật phòng chống thiên tai.  

Tuy nhiên, nhân sự Công ty muốn trích tiền lương của người 

lao động phải tuân theo quy định của Luật lao động. Tức là 

phải được sự đồng ý của người lao động mới được thu hay 

trích tiền lương của họ. Trong trường hợp này nếu gặp sự phản 

đối hay không đồng ý. Đề nghị bộ phận nhân sự liên hệ theo 

số điện thoại 0911614011 gặp Anh Vũ - Kế toán trưởng của 

Quỹ phòng, chống thiên tai, để họ có trách nhiệm giải thích 

với người lao động. 

Hiện nay đã có chế tài xử phạt đối với hành vi không nộp quỹ. 

17.2. Ban Quản Lý các KCN: Tại kỳ hợp tiếp xúc cử tri của 

Đoàn đại biểu quốc hội Tỉnh Đồng Nai được tổ chức tại Trung 

tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nhơn Trạch vừa rồi cũng đã có 

ý kiến phản ánh về tuyến đường này. Đường Bến Cam hiện 

nay cũng đang được chỉnh trang mở rộng nâng cấp lên, khu 

vực ngã ba Bến Cam mở rộng thành ngã tư và trở thành tuyến 

đường chính của Huyện. Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch 

huyện cũng đã trả lời ý kiến của cử tri về việc này. Ban Quản 

lý cũng thông tin lại, hiện huyện Nhơn Trạch cũng đã có dự 

án, đang tiến hành giải tỏa triển khai thực hiện. 
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18 

Công ty 

TNHH 

Caesar VN  - 

KCN Nhơn 

Trạch I 

18.1. Hệ thống điện áp trong KCN Nhon Trạch I 

không ổn định thường xảy ra sự cố, hiện tượng chập 

chờn ảnh hưởng đến máy móc thiết bị của doanh 

nghiệp, việc sửa chữa điều chỉnh lại thiết bị, tốn kém 

chi phí. Đề nghị Công ty UDICO kiểm tra rà soát lại 

để đảm bảo hệ thống cung cấp cấp điện được ổn định 

hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2. Hệ thống thoát nước từ đường Trần Phú đến 

Bến Cam đã nghe Ban Quản lý thông tin hiện đã có 

dự án cải tạo triển khai, mở rộng. Ngoài tuyến đường 

chính là đường Trần Phú qua KCN Nhơn Trạch  I, 

các tuyến đường số 2, 3 cũng thường xuyên ngập 

nước khi trời mưa lớn. Thậm chí Công ty Caesar 

cũng gập phải tình trạng nước từ ngoài tràn vào 

khuôn viên nhà máy gây ngập đến tận các xưởng các 

bộ phận ảnh hưởng đến sản phẩm của công ty. Chủ 

18.1. Công ty IDICO-UDICO: Là đơn vị đang cung cấp điện 

cho các doanh nghiệp trong KCN Nhơn Trạch I, thời gian qua 

đã xảy ra một sự cố về điện trong KCN. Đối với công ty 

Caesar sự cố lớn nhất là trận lốc ngày 17/5/2018 tình trạng gió 

lốc, sét làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho nhiều 

doanh nghiệp. Vấn đề thứ 2, đối với trạm hạ áp trên một tuyến 

đường dây có nhiều doanh nghiệp, nếu một công ty bị sự cố 

thì các công ty còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh tình trạng 

này, hàng năm Công ty UDICO đã có thông báo đến các 

doanh nghiệp nhờ hỗ trợ, kiểm tra bảo trì các trạm biến áp tại 

nhà máy của họ, trước tiên để đảm bảo an toàn hệ thống điện 

của từng công ty và không làm ảnh hưởng đến các nhà máy 

lân cận. Một số công ty đã làm rất tốt bên cạnh đó cũng có 

một số không phối hợp. Tuy nhiên, UDICO cũng đã làm việc 

trực tiếp với các công ty trên. Riêng về lưới điện của UDICO, 

trong năm 2017 vừa rồi, để đảm bảo tăng cường chất lượng 

điện cung cấp cho doanh nghiệp, UDICO đã lần lượt thay các 

dây trần bằng dây bọc để hạn chế sự cố. Trong năm 2018, 

UDICO tiếp tục nâng cấp trạm biến áp Tuy Hạ, hy vọng thời 

gian tới việc cung cấp điện cho các doanh nghiệp với chất 

lượng ngày càng tốt hơn. 

18.2. Công ty IDICO URBIZ:  Hiện nay KCN Nhơn Trạch I 

đang gặp khó khăn trong việc thoát nước mưa tại đường 319 

(Trần Phú). Tuy nhiên, đường 319 thuộc quyền quản lý của 

huyện Nhơn Trạch. Nhân đây IDICO URBIZ cũng kiến nghị 

các Sở, ngành và huyện Nhơn Trạch phối hợp đẩy nhanh tiến 

độ thi công tuyến đường này. Vì đường 319 ảnh hưởng đến 

việc thoát nước mưa của toàn bộ KCN Nhơn Trạch I, như 

Công ty Caesar đã có ý kiến về tình trạng ngập trên đường số 

2, số 3.  Mọi người cứ cho rằng nước của KCN thoát ra. Tuy 

nhiên, do đường 319 chưa được thi công hoàn chỉnh để đấu 
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yếu từ tuyến đường số 10, giao nhau với đường số 2, 

3 và đường số 12 trong KCN thường xuyên bị ngập. 

Công ty cũng đã thường xuyên nạo vét các hố ga 

trong khuôn viên nhà máy và phối hợp với nhà máy 

xử lý nước thải của IDICO URBIZ nạo vét các hố ga 

bên ngoài. Tuy nhiên, hiện tượng ngập nước không 

phải do hệ thống thoát nước Công ty mà từ nơi khác 

đến. Đề nghị cải tạo lại cống thoát nước mưa đường 

số 2, số 3 để việc thoát nước được thông thoáng hơn 

nối hạ tầng trong việc thoát nước mưa trong nhiều năm nay.  

Đường 319 hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, những hố sâu 

khi trời mưa ngập nước, nhất là ban đêm sẽ không quan sát 

được sẽ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của người tham 

gia giao thông đi trên tuyến đường này. IDICO URBIZ hiện 

cũng đang gặp khó khăn do tuyến đường này thuộc quyền 

quản lý của Huyện, do đó IDICO URBIZ chỉ có kiến nghị chứ 

không thể có biện pháp khắc phục. Đối với UDICO URBIZ 

hàng năm đều tổ chức bảo dưỡng duy tu hạ tầng, có năm đã 

đầu tư khoảng gần 10 tỉ đồng để duy tu trong đó có nạo vét cải 

tạo hệ thống thoát nước mưa. Hàng năm vào trước mùa mưa 

công ty đều có kế hoạch kiểm tra nạo vét để làm thông thoáng 

các tuyến đường nhất là các đường trọng yếu. Về tuyến đường 

số 2, số 3, Công ty ghi nhận và sẽ cho kiểm tra lại hệ thống 

cống thoát nước các trên tuyến đường này sẽ có văn bản trả lời 

chính thức cho doanh nghiệp. 

- Ban Quản lý KCN: Riêng vấn đề nước tràn vào Công ty 

làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Công ty Caesar liên 

hệ với IDICO URBIZ để có giải pháp khắc phục. Trong thời 

gian chờ thi công tuyến đường 319. Đề nghị IDICO URBIZ có 

những giải pháp trước mắt để hạn chế tình trạng nước ngập 

vào khuôn viên nhà máy ảnh hưởng đến sản xuất và hàng hóa 

của doanh nghiệp. Đề nghị IDCO URBIZ làm việc trực tiếp 

với doanh nghiệp và có thông  báo đến Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai.  

19 

Chi nhánh 

Tổng Công ty 

IDICO - 

Công ty CP 

tại Miền 

Liên quan đến việc tranh chấp ranh giới KCN Nhơn 

Trạch V với các hộ dân, ngày 04/5/2018 vừa qua, 

Thanh tra huyện Nhơn Trạch đã có báo cáo về việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

dân xung quanh trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Kim 

Ban Quản lý KCN: Ghi nhận và sẽ chuyển ý kiến đến UBND 

huyện Nhơn Trạch. 
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Đông - KCN 

Nhơn Trạch 

I 

Loan và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, theo biên bản 

làm việc, và kết quả đo vẽ của Thanh tra trong đó kết 

luận việc chồng lấn 164 m2 đất KCN. Đề nghị 

UBND Huyện tiếp tục đền bù diện tích nói trên, bàn 

giao mặt bằng để IDICO tiến hành làm hàng rào bảo 

vệ an ninh trật tự cũng như hoàn KCN thiện hạ tầng. 

20 

Công ty 

TNHH đầu 

tư xây dựng 

KCN 6A -  

KCN Nhơn 

Trạch VI 

KCN Nhơn Trạch 6 hiện đang trong quá trình xây 

dựng. Xung quanh KCN, có nhiều hộ dân chăn nuôi 

trâu, bò thả rong vào KCN, vừa gây mất mỹ quan 

vừa phá hại cây xanh trong KCN. Công ty đã làm 

việc trực tiếp với các hộ dân, vận động họ không thả 

trâu bò vào KCN. Nhưng người dân không hợp tác.  

Thậm chí Công ty đã cắt cử nhân viên chuyên đi truy 

đuổi trâu bò, năm ngoái Công ty đã có văn bản gửi 

đến chính quyền xã Long Thọ nhờ hỗ trợ phối hợp 

vận động các hộ nhưng đến nay tình hình vẫn không 

chuyển biến. Kiến nghị Ban Quản lý KCN, và chính 

quyền địa phương hỗ trợ. 

Ban Quản lý KCN Đồng Nai: Liên quan đến các hộ dân bên 

ngoài KCN, BQL sẽ chuyển phản ánh đến UBND huyện Nhơn 

Trạch để có ý kiến đến các hộ dân. 

Để có giải pháp căn cơ lâu dài, đề nghị Công ty xây dựng hàng 

rào để bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trong KCN. 

21 

Trung tâm 

Viễn thông 

VNPT Nhơn 

Trạch. 

21.1. Tình hình trộm cắp gần đây trong KCN tăng 

mạnh. Tình trạng cắt cáp viễn thông, trộm bình ắc 

quy và các tài sản khác của VNPT trên các tổng đài 

của KCN Nhơn Trạch. Trong thời gian vừa qua Công 

ty đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch bắt 

được một số đối tượng. Đề nghị Công an Huyện có 

văn bản gửi VNPT Nhơn Trạch đề nghị hợp tác, để 

VNPT có cơ sở trình cấp trên (Viễn thông Tỉnh) 

phương án phối hợp để giữ vững anh ninh trật tự trên 

địa bàn, vì nếu tình trạng trộm cắp viễn thông xảy 

xảy sẽ gây tình trạng mất thông tin rất lớn, và làm 

21.1. Đồn Công an KCN Nhơn Trạch: Tình hình trộm cắp 

trong KCN 6 tháng đầu năm 2018 nói chung, trong đó có trộm 

cáp viễn thông liên tục trong tháng 4,5 xảy ra 4 vụ. Qua công 

tác phối kết hợp đã bắt được một nhóm đối tượng. Đánh giá 

tình hình các điểm viễn thông trong các KCN: các điểm này 

được lắp đặt trí ở vị trí cách xa KCN, ở những điểm khuất, 

điểm góc, chỉ có khu vực đường 319 giáp với Công ty POSCO 

là ở trung tâm. Qua các vụ việc cho thấy các tín hiệu gắn hệ 

thống báo động không phát huy tác dụng, hệ thống camera 

cũng hạn chế và cổng khóa vào các khu vực đó cũng lỏng lẻo 

sơ hở. Để đảm bảo an ninh và bảo vệ tài sản chung. Đề nghị 
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gián đoạn cung cấp thông tin cho khách hàng. 

 

21.2. Trong KCN Ông Kèo có đường cáp viễn thông 

của VNPT đi qua bãi than của Công ty Long Thuận,  

thường xuyên gây ra tình trạng đứt cáp. Tuy nhiên 

Công ty Long Thuận không hợp tác khắc phục. 

VNPT đã có trình báo với Công an địa phương và 

Công an KCN Ông Kèo kiểm tra giám sát, để VNPT 

được cung cấp dịch vụ thường xuyên thông suốt 

trong KCN. 

có các cuộc hợp trao đổi giữa Công an Huyện và Viễn thông 

Tỉnh để xây dựng kế hoạch và phương án phối kết hợp cụ thể 

trong thời gian tới.  

21.2. Ban Quản lý KCN Đồng Nai: Để đảm bảo tình hình an 

ninh và bảo vệ tài sản của VNPT, khi có hiện tượng trộm cáp 

viễn thông gia tăng. Viễn thông Nhơn Trạch phải chủ động có 

văn bản gửi đến Công an huyện trong đó nêu những phương 

án, giải pháp cụ thể để phối hợp với các lực lượng bảo vệ tài 

sản của mình. 

22 

Công ty 

Hualon 

Corporation 

VN -  KCN 

Nhơn Trạch 

II 

22.1. Tại kỳ họp trước, Công ty Hualon có phản ánh 

tình trạng bụi, nước thải có lẫn xi măng từ Công ty 

CP Thế giới nhà chảy tràn qua. Ban Quản lý các 

KCN đã có đến giải quyết. Tuy nhiên hiện nay phía 

Công ty Thế giới nhà chỉ khắc phục phần nào, hiện 

tượng nước thải vẫn tràn qua hàng rào Công ty 

Hualon nhất là mỗi khi mưa lớn và mỗi khi xe bồn 

vào còn phát sinh bụi. Đề nghị xem xét lại. 

22.2. Hành trình đi vào KCN Nhơn Trạch qua 3 

tuyến đường: 25B (Tôn Đức Thắng) Trần Phú và 

đường đi ngang qua trạm điện (KCN Nhơn Trạch). 

Tuy nhiên, hiện nay theo một số ý kiến phản ánh tại 

cuộc họp về tình trạng ùn ứ kẹt xe tại đường 25B 

(giao với quốc lộ 51), đường Trần Phú xuống cấp 

trầm trọng rất khó khăn trong việc đi lại, riêng đường 

qua trạm điện KCN Nhơn Trạch I vào buổi chiều tan 

tầm lượng xe lưu thông rất lớn, trong khi đó nếu các 

xe tải, xe 16 chỗ lưu thông ngược chiều sẽ làm ách 

tắc giao thông. Đề nghị  gắn biển cấm xe tải, xe lớn 

lưu thông trong thời gian ra ca buổi chiều từ 16h. 

Ban Quản lý KCN Đồng Nai: 

22.1. Đối với phản ánh về môi trường sẽ giao cho Phòng Quản 

lý tài nguyên môi trường - Ban Quản lý tiếp tục theo dõi giải 

quyết. 

 

 

 

 

22.2. Về giao thông trên các tuyến đường, Ban Quản lý sẽ 

chuyển ý kiến Công ty đến UBND huyện, Ban An toàn giao 

thông huyện Nhơn Trạch xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, vấn 

đề giao thông cần phải có thời gian, đối với tuyến đường 319 

hiện nay đang còn vướng một số hộ dân chưa đồng ý di dời. 
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Ý kiến của các doanh nghiệp tại các KCN khu vực Long Thành 

23 

Công ty TNHH 

Olympus Việt 

Nam - KCN 

Long Thành 

Kiến nghị kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các 

sự việc sau: 

23.1. Công ty luôn bị thiếu nước sinh hoạt trong các 

tháng mùa nắng nên phải khóa nước một số khu vực 

để ưu tiên đủ nước cho sản xuất; 

 

23.2. Không khí ô nhiễm, nhất là vào sáng sớm hoặc 

khi trời chuyển mưa, gây khó thở, ngộp ngạt;  

 

 

23.3. Đầu đường số 8 (giáp đường Lý Thường Kiệt) 

có bãi rác tự phát ngay ngã 3, rất ô nhiễm; 

 

 

 

 

 

 

23.4. Nhiều dây tín hiệu thông tin bị thòng xuống 

đất, gây nguy hiểm cho người đi đường và mỹ quan 

không tốt. 

 

 

 

 

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (Công ty SZL): 

23.1. Về thiếu nước sinh hoạt: Công ty SZL khẳng định luôn 

luôn cung cấp đủ lượng nước hoặc dư; tuy nhiên, Công ty 

Olympus phải sử dụng nước theo đăng ký vì việc này ảnh 

hưởng đến lượng nước xả thải. Nếu Công ty Olympus muốn 

kiểm chứng lượng nước đó có thực hay không thì phối hợp với 

Công ty SZL để kiểm tra lại. 

23.2. và 23.3. Mặc dù bãi rác tự phát này nằm ngoài ranh giới 

KCN Long Thành nhưng Công ty SZL vẫn thường xuyên tổ 

chức nhặt rác ở đây và đã nhiều lần phản ánh đến UBND xã 

Tam An, sau đó rác được dọn đi. Qua phản ánh của Công ty 

Olympus, Công ty SZL sẽ tiếp tục làm việc UBND xã Tam An 

và Hợp Tác xã Tam An để thu dọn bãi rác này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị Công ty Olympus 

cung cấp thêm một số thông tin và gửi về Ban Quản lý KCN 

(theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 là gửi về Ban Quản lý 

KCN), sau đó Ban Quản lý KCN sẽ phối hợp với các cơ quan, 

trong đó có Sở TN&MT để xử lý kiến nghị của Công ty. 

23.4. Về dây tín hiệu: Công ty SZL sẽ làm việc với các nhà 

mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông và các đơn vị cung cấp hệ 

thống khác mà các Doanh nghiệp trong KCN Long Thành 

đang sử dụng để giải quyết việc các đường dây tín hiệu của 

các nhà mạng sà dưới đất quá nhiều. 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đề nghị Công ty SZL phối 

hợp viễn thông rà soát xử lý ngay các đường dây, các tụ điện 

để đảm bảo an toàn cho người lao động trong KCN được tốt. 
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23.5. Tình trạng buôn bán dạo, khất thực, phát tờ rơi 

trước cổng công ty xảy ra ngày càng nhiều gây mất 

an ninh trật tự và xả rác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Đồng Nai tại khu vực 

Long Thành (VNPT tại Long Thành): Sáng nay VNPT tại 

Long Thành đã cử người kiểm tra lại các dây tín hiệu theo 

phản ánh của Công ty Olympus, nếu đường dây này của 

VNPT thì VNPT sẽ cho thu gọn lại. 

Tình hình an ninh trong thời gian qua có một số vấn đề liên 

quan đến hạ tầng an ninh tại các Trạm phát sóng trong KCN, 

VNPT đã làm việc với Đồn Công an KCN. Về việc này, 

VNPT sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với Ban Quản lý KCN để 

lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm chốt chặn. Mong 

Ban Quản lý sớm triển khai để đảm bảo an ninh cho KCN 

cũng như các doanh nghiệp, trong đó có hạ tầng của VNPT. 

Ban Quản lý các KCN: Ban Quản lý sẽ chủ trì cùng với 

Công ty hạ tầng KCN rà soát, đồng thời phối hợp Công an các 

KCN, các huyện để thống nhất triển khai camera cho KCN 

đảm bảo an ninh tốt nhất. 

23.5. Về tình trạng bán hàng rong: Sau cuộc họp này, Công 

ty SZL sẽ phối hợp Đồn Công an KCN Long Thành, Công an 

huyện có biện pháp để xử lý những người bán hàng rong. 

Đồn Công an KCN Long Thành: Trong thời gian qua, Đồn 

Công an KCN Long Thành đã phối hợp với lực lượng Bảo vệ 

SZL nhắc nhở trường hợp không được buôn bán trước các 

cổng công ty cũng như việc lấn chiếm các con đường trong 

KCN để buôn bán. Trong thời gian tới, Đồn Công an KCN 

Long Thành sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với Đội Cảnh sát 

trật tự của Công an huyện Long Thành, sử dụng các xe chuyên 

dụng để xử lý các trường hợp này (do Đồn Công an không có 

phương tiện xe chuyên dụng). Đồn Công an KCN Long Thành 

ghi nhận ý kiến này và sẽ thực hiện sớm để đảm bảo tình hình 

trật tự chung cho Công ty và cho cả KCN. 
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23.6. Đối diện Ký túc xá của Công ty có một số tụ 

điện bị hở rất nguy hiểm, nếu không đậy nắp tụ điện 

lại thì có thể nâng lên cao để tránh các sự cố có thể 

xảy ra đối với người đi đường, nhất là khi trời mưa. 

Đề nghị Công ty SZL có kiểm tra để khắc phục các 

tụ điện này. 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đề nghị Công ty SZL phối 

hợp với Công an huyện Long Thành, Đồn Công an KCN Long 

Thành nghiên cứu Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 quy định về quản lý KCN và KKT để xử lý triệt để 

các vướng mắc của Công ty Olympus. Ban Quản lý sẽ cung 

cấp Nghị định này đến Công ty SZL, Công an huyện Long 

Thành để nghiên cứu phối hợp xử lý, đảm bảo ANTT trên địa 

bàn. 

23.6. Cty SZL: Mới đây Công ty SZL đã làm việc với Điện 

lực Long Thành để thay thế các tụ điện bị hở, đến nay Công ty 

SZL đã đặt hàng các tụ điện và sẽ tiến hành lắp đặt, thay thế 

trong thời gian tới. 

24 

Công ty TNHH 

Paramount 

Bed VN - KCN 

Long Đức 

Liên quan đến vấn đề đường vào KCN Long Đức, vào 

cuộc họp giao ban KCN cuối năm 2016,  Công ty đã 

kiến nghị việc khi trời mưa thì nước ngập rất nhiều 

gây mất an toàn cho người lao động tham gia lưu 

thông và được UBND huyện Long Thành trả lời là 

đang chờ kinh phí để làm hệ thống cống thoát nước. 

Nhưng đến nay vẫn chưa thấy tiến hành việc này, 

đồng thời con đường này ngày càng dơ bẩn do các xe 

tải chở đất từ các lò gạch lưu thông làm rơi đất xuống 

đường. Như vậy đến khi nào thì sẽ cải thiện việc này? 

UBND huyện Long Thành: Phòng Quản lý Đô thị huyện 

Long Thành đã làm việc với Cục Quản lý đường bộ và Công 

ty Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Công ty 

BVEC) để thống nhất xử lý vấn đề này. Trong cuộc họp cũng 

đã thống nhất giao cho Công ty BVEC thực hiện xây dựng, bổ 

sung mương thoát nước từ Ngã 3 KCN Long Đức dẫn về Suối 

Nước Trong để đảm bảo thoát nước cho khu vực. Theo báo 

cáo của Công ty BVEC, Công ty BVEC đã triển khai hoàn 

thành việc lắp đặt mương thoát nước tại khu vực này. 

 Về ý kiến các xe chở đất từ các lò gạch lưu thông trên đoạn 

đường này gây dơ bẩn: Ủy ban nhân dân huyện Long Thành 

đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng trình UBND tỉnh để ban 

hành Quyết định chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công 

trên địa bàn huyện. Đến nay, Sở Xây dựng vẫn đang tổng hợp 

ý kiến của các ngành và xây dựng kế hoạch cho việc di dời, 

phương án đóng cửa các lò gạch cho hiệu quả. Sau khi có 

Quyết định của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động của các lò 

gạch thì UBND huyện mới có cơ sở xem xét, giải quyết. 
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Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đề nghị UBND huyện 

sớm làm việc với Sở Xây dựng có lộ trình thống nhất và công 

khai cho các doanh nghiệp biết thời điểm chính thức là phải di 

dời các lò gạch thủ công để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn các KCN. 

25 

Công ty TNHH 

Jungwoo T - 

KCN Long 

Thành 

Trong quá trình xem xét hồ sơ xin việc của NLĐ, 

Công ty phát hiện nhiều giấy khám sức khỏe giả (do 

người lao động mua). Cơ quan cấp đại bộ phận là 

bệnh viện Long Thành và bệnh viện Đa khoa Đồng 

Nai. Như vậy Doanh nghiệp chấp nhận Giấy khám 

sức khỏe đó được không? Nếu không thì cơ quan nhà 

nước có biện pháp gì để giải quyết? Ngoài ra còn có 

cả bằng cấp giả, sơ yếu lý lịch giả. 

Hiện nay, tại KCN Long Thành, khi Công ty phỏng 

vấn tuyển lao động, ngoài việc phát hiện NLĐ mua 

giấy khám sức khỏe giả, NLĐ còn sử dụng bằng cấp 

giả và sơ yếu lý lịch giả, như vậy rất nguy hiểm trong 

trường hợp công ty không phát hiện ra nếu các đối 

tượng này từng có tiền án, tiền sự được nhận vào làm 

việc tại Công ty. Các cơ quan nhà nước có biện pháp 

gì để ngăn chặn việc sử dụng bằng cấp giả, sơ yếu lý 

lịch giả khi vào làm việc tại công ty. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Về hồ sơ xin việc 

của NLĐ, trong Luật chỉ quy định về bằng cấp, sơ yếu lý lịch, 

đơn xin việc và giấy khám sức khỏe. Riêng việc xác định tính 

chất pháp lý của giấy khám sức khỏe của NLĐ là do đơn vị tự 

xác định. Nếu Công ty xác định giấy KSK đó là giả thì Công 

ty không chấp nhận giấy KSK đó và có quyền không nhận hồ 

sơ xin việc của NLĐ, đồng thời Công ty yêu cầu NLĐ bổ sung 

giấy KSK theo đúng quy định. Trong trường hợp Công ty đã 

thống nhất về giấy KSK rồi thì NLĐ vào làm việc tại Công ty; 

hoặc Công ty xác định đó là hồ sơ giả, Công ty chuyển cho cơ 

quan Công an để điều tra làm rõ vấn đề. Về quản lý nhà nước, 

Sở LĐ-TB&XH sẽ làm việc với Sở Y tế để quản lý chặt chẽ 

hơn việc cấp Giấy KSK đối với NLĐ khi nộp hồ sơ xin việc. 

Trong Nội quy lao động của Công ty, Công ty có quyền quy 

định đối với hành vi NLĐ giả mạo giấy tờ, hồ sơ xin việc hoặc 

trong quá trình làm việc Công ty phát hiện ra mà Nội quy có 

xây dựng việc xử lý đó thì Công ty có quyền xử lý kỷ luật 

NLĐ đối với hành vi giả mạo hồ sơ, giấy tờ trong việc xin 

việc đầu vào của Công ty. 

Ban Quản lý các KCN: Doanh nghiệp nào xảy ra trường hợp 

trên, đề nghị Doanh nghiệp cung cấp cho Công an huyện để 

tiến hành điều tra làm rõ đối với việc làm giả hồ sơ, giấy tờ 

của cơ quan nhà nước để xử lý. 
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26 

Công ty TNHH 

Mainetti - 

KCN Long 

Thành 

26.1. Đề nghị chia sẻ các văn bản Trả lời của các sở, 

ngành cho các Công ty lấy làm cơ sở để thực hiện 

(tránh các câu hỏi giống nhau). Có thể scan đưa lên 

website để Công ty tải về tham khảo, nếu đã có văn 

bản Hỏi - Trả lời thì hướng dẫn nơi tải về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2. Khi NLĐ phục hồi sức khỏe sau TNLĐ, Công 

ty xác định mức độ nào phải khám sức khỏe lại cho 

NLĐ hoặc tất cả các TNLĐ sau khi hồi phục sức 

khỏe thì Công ty phải tổ chức khám sức khỏe lại cho 

NLĐ trước khi bố trí NLĐ làm việc? Trong trường 

hợp không thuộc đối tượng phải giám định thì Công 

ty có tổ chức khám sức khỏe lại không ? 

 

 

 

26.1. Ban Quản lý các KCN: Sau các Hội nghị giao ban 

doanh nghiệp KCN tại các KCN Biên Hòa, Trảng Bom, Long 

Thành, Nhơn Trạch, Ban Quản lý đều ra một thông báo chung 

(Thông báo thay biên bản cuộc họp) đăng trên website của 

Ban Quản lý, trong đó gồm các ý kiến của DN và phần trả lời 

của các cơ quan, đơn vị trong cuộc họp. Tuy nhiên đối với 

trường hợp cơ quan ban ngành nào vắng họp (hoặc những câu 

hỏi chưa được trả lời đầy đủ, cần phải kiểm tra thực tế mới trả 

lời giải quyết cho doanh nghiệp, một số ý kiến cần phải đề 

xuất kiến nghị lên cấp trên, ý kiến cần có sự phối hợp với các 

cơ quan đơn vị để trả lời, giải quyết sau cho doanh nghiệp) thì  

Ban Quản lý chuyển ý kiến cho các Sở, Ban ngành liên quan 

tiếp tục giải quyết, sau đó trả lời riêng cho DN. Nếu các DN 

cần biết thêm phần kết quả trả lời, sau này Ban Quản lý sẽ 

đăng đính kèm công văn trả lời riêng của các cơ quan, đơn vị 

trên website Ban Quản lý để các DN khác tham khảo thêm. 

26.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khi NLĐ đã 

điều trị ổn định thì DN sẽ đưa NLĐ đi giám định, nếu vết 

thương đó cần thiết phải giám định thì căn cứ trên kết quả kết 

luận của cơ quan giám định, theo đó DN sẽ bố trí công việc 

phù hợp với sức khỏe NLĐ mà không cần khám sức khỏe lại.  

Nếu không thuộc trường hợp phải đi giám định tỷ lệ suy giảm 

khả năng lao động thì DN giải quyết cho NLĐ nghỉ theo chỉ 

định của Bác sỹ (ví dụ như chấn thương ngoài da hoặc trầy 

xước thì Bác sỹ cho nghỉ ngơi từ 1-2 ngày), sau khi NLĐ khỏe 

lại thì trở lại làm việc; trường hợp không đến mức phải giám 

định thì không cần thiết phải khám sức khỏe lại. Về phần chi 

phí giám định, nếu NLĐ đó được hưởng chế độ Bảo hiểm tai 

nạn của BHXH, thì chi phí sẽ do cơ quan BHXH chi trả. 
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27 
Công ty phân 

bón Việt Nhật 

(KCN Gò Dầu) 

27.1. Môi trường không khí trong khuôn viên Công 

ty thường xuyên gây khó thở và có mùi khó chịu (đặc 

biệt lúc trời chuyển mưa hoặc trời tối) do khí thải từ 

các Công ty xung quanh gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân và gián đoạn sản xuất của Công ty. 

 

 

 

 

27.2. Đoạn đường phía trước cổng 02 Công ty Vedan 

có nhiều ổ gà, gây mất an toàn khi tham gia giao 

thông, đặc biệt lúc trời mưa. 

27.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị Công ty nên 

cung cấp thông tin rõ là khí thải phát ra từ Công ty nào và có 

văn bản gửi về Ban Quản lý để Ban Quản lý phối hợp Sở 

TN&MT cùng xử lý. 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đề nghị Công ty có thể 

nêu thời điểm và các Công ty xung quanh, trên cơ sở đó Sở 

TN&MT sẽ tập trung xử lý dễ dàng hơn. Tuy nhiên về việc 

này, Ban Quản lý sẽ phối hợp Sở TN&MT rà soát, kiểm tra và 

xử lý, sau khi có kết quả sẽ trao đổi lại với Công ty. 

27.2. Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình: Hiện nay, các 

xe chở boxit đi vào cổng 2 Cảng Gò Dầu rất nhiều, trọng tải 

vượt quá so với thiết kế đường của KCN Gò Dầu, dẫn đến 

đường dễ hư hỏng và nhanh chóng xuống cấp. Việc này Công 

ty Sonadezi Long Bình đã phải thường xuyên chắp vá, sửa 

chữa đường cho cổng này, đồng thời Công ty Sonadezi Long 

Bình cũng đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở và phối hợp Đồn 

công an KCN Gò Dầu - Vedan giải quyết, tuy nhiên tình trạng 

xe vượt tải trọng chạy vào khu vực này vẫn tiếp diễn. Vào 

tháng 02/2018, Công ty Sonadezi Long Bình đã trám thảm 

nhựa lại cho phần đường ngay Công ty Vedan, tuy nhiên sau 

phản ánh của DN, Công ty Sonadezi Long Bình sẽ kiểm tra lại 

thực tế. 

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai: Đề nghị Công ty Sonadezi 

Long Bình tiếp tục rà soát lại và xử lý; về quá tải, Ban Quản lý 

xin ghi nhận, chỉ đạo phòng chuyên môn của Ban Quản lý sẽ 

phối hợp các cơ quan, Công an huyện Long Thành, Cảng 

Đồng Nai để xử lý vấn đề của Công ty Khai thác khoáng sản 

Miền Nam vận chuyển và xuất khẩu bô xít tại cảng. 

Sở Giao thông Vận tải: Sở Giao thông Vận tải thường xuyên 

chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các Quốc lộ, các tuyến đường tỉnh 
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để sử dụng các trạm cân cố định và các trạm di động để xử lý 

các xe vi phạm. Hàng tháng, Thanh tra Sở đều báo cáo xử lý 

rất nhiều phương tiện quá tải, quá khổ. Riêng KCN Gò Dầu, 

trong buổi họp này, Sở mới nắm được thông tin đường nội bộ 

của KCN bị hư hỏng do Tổng Công ty Khai thác khoáng sản, 

Sở ghi nhận việc này và sẽ chỉ đạo Đội Thanh tra của Long 

Thành thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vấn đề tải trọng. Đối 

với các loại xe này phải chạy ở các đường chuyên dụng và 

đường nội bộ trong các khu ngõ, đối với đường nội bộ trong 

KCN chỉ cho phép tải trọng 30 tấn. Thanh tra Sở đã ký quy 

chế phối hợp về bảo vệ kết cấu hạ tầng đối với Cục Quản lý 

đường bộ IV đi kiềm soát tất cả các quốc lộ khác đi qua địa 

bàn tỉnh Đồng Nai, Sở sẽ giao Thanh tra Sở phối hợp với 

Thanh tra Cục Đường bộ IV đi kiểm soát chặt chẽ từ tuyến 

đường 769 về KCN Gò Dầu để hạn chế tình trạng xe quá tải 

chạy vào KCN gây hư đường nội bộ KCN Gò Dầu. 

28 

Công ty 

Gramco Metals 

VN (KCN 

Long Đức) 

Ngày 26/7/2016 Công ty được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư về lĩnh vực thương mại với trụ sở tại 

TP. HCM- không được hưởng ưu đãi thuế; 

Ngày 09/5/2017, Công ty chuyển về KCN Long Đức 

và mở rộng dự án sản xuất, được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư - được hưởng ưu đãi thuế miễn 

2 năm, giảm 50% trong 4 năm; 

Ngày 29/3/2018, Công ty làm thủ tục thay đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư và được cấp mới với nội 

dung kinh doanh bao gồm 2 hình thức thương mại và 

sản xuất, trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 

này không ghi rõ là lĩnh vực sản xuất được hưởng ưu 

đãi thuế như thế nào. Như vậy theo Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư mới này, Công ty vẫn được hưởng ưu 

Ban Quản lý các KCN: Đối với Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (Giấy CNĐKĐT) được cấp ngày 29/3/2018, Công ty 

điều chỉnh với nội dung là chuyển dự án từ TP. HCM về KCN 

Long Đức, tỉnh Đồng Nai; đồng thời với việc chuyển địa điểm 

đó, Công ty có mở rộng hoạt động sản xuất của dự án bằng 

cách điều chỉnh, bổ sung thêm mục tiêu hoạt động và đăng ký 

vốn đầu tư. Như vậy đối với các trường hợp hoạt động sản 

xuất mà Công ty đề cập tại Giấy CNĐKĐT được điều chỉnh 

cấp ngày 29/3/2018 đó là các hoạt động đầu tư mở rộng và 

theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 

26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật thuế thu nhập DN, đối với việc dự án đầu tư mở 

rộng theo Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 218 quy định rõ dự 

án để đáp ứng một trong hai tiêu chí, thứ nhất tỷ trọng nguyên 
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đãi thuế theo như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

ngày 09/5/2017 hay không ? 

giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng 

nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư, hoặc công suất 

thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế 

trước khi đầu tư.  

Như vậy, với dự án đầu tiên cấp ngày 09/5/2017 được ghi ưu 

đãi rõ ràng là triển khai và giảm 50% trong 4 năm vì đây là 

một dự án mới hoàn toàn và được cấp vào KCN Long Đức, là 

KCN thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi, do đó Ban Quản lý ghi 

nhận rõ về ưu đãi của dự án trong Giấy CNĐKĐT; còn đối với 

Giấy CNĐKĐT ngày 29/3/2018, đây là dự án chuyển từ TP. 

HCM về KCN Long Đức, đồng thời, có điều chỉnh về đầu tư 

mở rộng. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, 

Nghị định số 218 xác định lại là dự án mà phải đáp ứng được 

tiêu chí đối với phần đầu tư mở rộng là về nguyên giá tài sản 

cố định có tăng trên 20% so với trước khi đầu tư hoặc là quy 

mô, công suất. Nếu Công ty đạt một trong hai tiêu chí đó thì 

phần đầu tư mở rộng, mục tiêu bổ sung thêm, Công ty sẽ được 

hưởng ưu đãi. Theo như dự án mới là vẫn được miễn 2 năm và 

giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. 

Trường hợp Công ty có vấn đề vướng mắc thêm về ưu đãi 

thuế, nếu cần thiết để có cơ sở pháp lý rõ ràng, riêng câu hỏi 

này Công ty có thể gửi bằng văn bản cho Ban Quản lý, sau đó 

Ban Quản lý sẽ trả lời bằng văn bản, đồng thời kết hợp với 

Cục thuế để trả lời bằng văn bản, đảm bảo tính pháp lý khi 

triển khai dự án đầu tư vì liên quan trực tiếp đến thuế. 

29 

Công ty TNHH 

Global Dyeing 

- KCN Long 

Thành 

Hiện tại, trong KCN Long Thành người xin việc sử 

dụng bằng cấp giả rất nhiều, từ việc mua bằng cấp, 

giấy khám sức khỏe cho đến lý lịch có đóng dấu đỏ 

xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND địa 

phương. Với trường hợp này thì DN sẽ không thể phát 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Sau cuộc họp này,  

kiến nghị Ban Quản lý có văn bản gửi cho các cơ quan có liên 

quan như Công an, Sở Tư pháp tăng cường các biện pháp quản 

lý nhà nước đối với việc xác nhận những hồ sơ, bằng cấp hoặc 

những giấy tờ khác liên quan đến hồ sơ pháp lý của NLĐ; đồng 
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hiện ra những giấy tờ giả, không biết được những đối 

tượng đó có phạm pháp hình sự hay không. Kiến nghị 

cơ quan nhà nước có biện pháp để ngăn chặn tình 

trạng này. 

thời, Sở LĐ-TB&XH cũng có văn bản gửi Sở Y tế để quản lý 

vấn đề cấp và ban hành những giấy xác nhận về sức khỏe trong 

những hồ sơ.  

30 

 Công ty 

TNHH Japan 

Best Foods - 

KCN Long 

Đức 

30.1. Sau khi nhận được thông báo qua email tự động 

có thể hiện ngày trả kết quả cho 1 hồ sơ nào đó. Tuy 

nhiên, trong thực tế chưa bao giờ trả kết quả về đúng 

như phiếu giao nhận tự động. Đa số phải do đơn vị 

chủ động hỏi và lúc đó mới tiến hành giải quyết hồ 

sơ, đặc biệt là hồ sơ gộp sổ & chế độ ốm đau vì ảnh 

hưởng quan trọng đến quyền lợi của người lao động. 

Nhờ các cơ quan BHXH kiểm tra lại quy trình, trình 

tự để đơn vị nhận được kết quả đúng hạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1. Bảo hiểm Xã hội huyện Long Thành: Theo quy trình 

tiếp nhận và trả kết quả, thời gian giải quyết chế độ ốm đau là 

10 ngày và hồ sơ gộp sổ cũng là 10 ngày làm việc. Hiện nay, 

BHXH huyện Long Thành vẫn thực hiện quy trình tiếp nhận 

và trả kết quả theo hồ sơ thủ tục và theo quy định trên. Đối với 

trường hợp Công ty phản ánh trả trễ hồ sơ, đề nghị Công ty 

nên cung cấp số hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả của loại hồ sơ 

đó, cụ thể sự việc như thế nào để BHXH Long Thành xem lại. 

Nếu tình trạng này có xảy ra thì BHXH Long Thành sẽ khắc 

phục ngay.  

Công ty nào có trường hợp trả hồ sơ trễ hẹn, đề nghị Công ty 

phản ánh về lãnh đạo cơ quan BHXH để khắc phục kịp thời và 

trả kết quả, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Tuy nhiên về việc trả 

trễ hồ sơ, lãnh đạo BHXH chỉ mới nhận được một ý kiến phản 

ánh này, trong thời gian tới nếu có trường hợp trả trễ thủ tục 

về BHXH, các đơn vị nên phản ánh kịp thời về BHXH để 

khắc phục. 

Ban Quản lý các KCN: Về thời hạn xử lý hồ sơ, Tỉnh rất 

quan tâm trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính, trong đó 

trọng tâm là vấn đề tiếp nhận và trả hồ sơ phải đúng hẹn và 

Tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra các Sở, Ban ngành trong vấn 

đề này thông qua công tác kiểm tra công vụ. Hiện nay, các hồ 

sơ phần lớn được tiếp nhận và trả tại Trung tâm Hành chính 

công của Tỉnh, có hệ thống phần mềm để theo dõi thời gian 

tiếp nhận, thời gian trả lời kết quả, tất cả các trường hợp trả 

quá hạn trên hệ thống đều ghi nhận lại và định kỳ Tỉnh tổ chức 
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30.2. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động: 

để NLĐ được hưởng chế độ tai nạn lao động thì phải 

có xác nhận tỉ lệ thương tật. Tuy nhiên nếu nhận thấy 

thương tật không nặng thì vấn đề đặt ra là trong các 

trường hợp phát sinh tai nạn lao động có bắt buộc 

phải cho người lao động đi giám định hay không? 

Nếu có chi phí do ai sẽ chịu? 

 

các đoàn kiểm tra công vụ để xem các trường hợp hồ sơ bị 

chậm thuộc cơ quan nào, nguyên nhân và sẽ xem xét xử lý 

trách nhiệm của CBCC trong vấn đề xử lý hồ sơ, do đó các 

DN yên tâm. 

30.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Về nguyên tắc, 

tất cả các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) đều phải được điều tra 

và bồi thường hoặc hỗ trợ theo đúng quy định. Tuy nhiên đối 

với những vụ TNLĐ rất nhẹ, DN nên căn cứ tại Phụ lục II, 

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ, về những TNLĐ 

nào được xác định là nặng thì Công ty đưa đi giám định, đối 

với những tai nạn khác như sây xát phần mềm hay chấn 

thương ngoài da, những tai nạn nằm ngoài danh mục Phụ lục 

II, Nghị định số 39 thì DN không nhất thiết phải đi giám định, 

mà DN chỉ chịu trách nhiệm về chi phí sơ cấp cứu ban đầu cho 

NLĐ và sắp xếp cho NLĐ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau 

khi bị TNLĐ. 

31 

Công ty TNHH 

Terumo BCT 

VN - KCN 

Long Đức 

Đã xảy ra 02 vụ cướp đối với nhân viên Công ty. 

Vụ cướp 1: xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày 12/4/2018; 

Vụ cướp 2: xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 

11/5/2018. 

Vị trí đối diện ngay cổng KCN Long Đức, khu vực 

cổng chùa Thiền viện Trúc lâm Trí Đức. Công ty đã 

có công văn gửi đến UBND huyện Long Thành, Công 

an huyện Long Thành, UBND xã Long Đức và Công 

ty TNHH Đầu tư Long Đức. Kiến nghị các cơ quan 

xem xét và có biện pháp hỗ trợ về tình hình an ninh để 

NLĐ yên tâm đi làm vào các ca đêm (Ca 2, ca 3). 

Đồn Công an KCN Long Thành: Đồn Công an KCN Long 

Thành đã trao đổi với Đội Cảnh sát hình sự của Công an 

huyện về vụ việc này. Qua trao đổi, Đội hình sự cũng đã tiếp 

nhận thông báo của Công ty và đã tiến hành rà soát xác minh 

các vụ việc, tuy nhiên, qua rà soát không xác định được người 

bị hại, do vậy rất khó cho cơ quan công an điều tra. Đề nghị 

Công ty có thể thông báo cho người bị hại lên cơ quan công an 

làm việc, biết được người bị hại đó ở đâu để công an điều tra 

xác minh, xử lý vụ việc. Khi nhận được công văn về việc này, 

Đồn Công an phối hợp Công an huyện và Công an xã, tổ chức 

lực lượng dân phòng, dân quân tiến hành tuần tra các khu vực 

này vào giờ cao điểm, phòng ngừa tiếp tục các sự việc xảy ra 

đảm bảo cho NLĐ yên tâm làm việc. 



 24 

Stt Tên DN Ý kiến Trả lời/ hướng giải quyết 

Ban Quản lý các KCN: Đề nghị Công ty TNHH Terumo 

BCT trao đổi lại với nhân viên trong Công ty, cung cấp cụ thể 

tên người bị hại để cơ quan công an sớm điều tra xử lý, đảm 

bảo cho NLĐ trong KCN Long Đức cũng như nhân viên của 

Công Terumo yên tâm đi làm. 

32 

Liên đoàn 

lao động 

huyện Long 

Thành 

 

Liên đoàn Lao động huyện Long Thành nhận được 

phản ánh của Công an xã Long An: Hiện nay vẫn còn 

một số Doanh nghiệp yêu cầu người lao động khi ký 

hồ sơ xin việc phải xác nhận hạnh kiểm. Liên quan 

đến vấn đề này, trước đây, UBND huyện Long 

Thành đã có công văn gửi đến các doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện đề nghị doanh nghiệp nào còn thực 

hiện việc xác nhận hạnh kiểm là không đúng quy 

định pháp luật, đề nghị các doanh nghiệp không bắt 

buộc người lao động xác nhận hạnh kiểm. 

Ban Quản lý các KCN: Theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP 

ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Bộ Luật lao động về việc làm, hồ sơ đăng ký của 

NLĐ không có quy định phải có giấy xác nhận hạnh kiểm của 

NLĐ. Do đó một số DN hiện nay đang đề nghị NLĐ đến Công 

an địa phương xác nhận hạnh kiểm như vậy là không phù hợp, 

không đúng quy định của pháp luật. 

33 

Công ty 

TNHH Thời 

trang G&G 

Việt Nam - 

KCN Lộc An 

- Bình Sơn 

Công ty có nhận được thông báo về việc đóng quỹ 

phòng chống thiên tai yêu cầu người lao động đóng 

01 ngày lương cho 01 năm, tuy nhiên, NLĐ không 

đồng ý đóng vì họ đã đóng quỹ này tại địa phương. 

Đề nghị Ban Quản lý giải thích rõ về quy định này. 

Ban Quản lý các KCN: Ban Quản lý ghi nhận ý kiến vướng 

mắc của Công ty và sẽ chuyển ý kiến này đến Quỹ Phòng, 

chống thiên tai để đơn vị này có văn bản chính thức, hướng 

dẫn cho Công ty thực hiện (do Quỹ Phòng, chống thiên tai 

không tham dự buổi họp này). 

34 

Trung tâm 

Viễn thông 3 

- Viễn thông 

Đồng Nai tại 

Long Thành 

Đơn vị có thể tự tổ chức tuyên truyền về phòng cháy 

chữa cháy được không, hay bắt buộc phải mời cơ 

quan có chức năng cùng Đội phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở tham gia và ký biên bản này ?  

Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 6 (khu vực 

Long Thành): Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong 

phạm vi quyền hạn đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 

thì Cơ sở có trách nhiệm tự tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

chính thức về PCCC cho Đội PCCC của cơ sở và cho toàn thể 

công nhân của cơ sở. Tại Khoản 2, Điều 1 của Luật Phòng 

cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung PCCC quy định, Cơ 

sở có thể tự tổ chức tuyên truyền nhưng phải từ băng đĩa do 

Cảnh sát PCCC cấp phát và các tài liệu do Cảnh sát PCCC đưa 
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cho cơ sở, DN. Người đứng đầu có trách nhiệm tăng quyền và 

trách nhiệm cho Tổ trưởng Tổ PCCC tuyên truyền chính thức 

các lớp học huấn luyện nghiệp vụ PCCC do Cảnh sát PCCC 

huấn luyện đã được cấp giấy chứng nhận và Cơ quan, DN này 

có thể tuyên truyền phổ biến bằng băng đĩa qua các buổi ăn 

trưa hoặc buổi giải lao để cho NLĐ nâng cao hiểu biết về 

PCCC. (Các nội dung tuyên truyền có thể qua băng đĩa, tài 

liệu và phát tờ rơi do PCCC ban hành và đúng quy định). 

35 

Công ty 

Chang Shin 

Việt Nam 

TNHH - 

KCN Lộc An 

- Bình Sơn 

35.1. Hệ thống thoát nước KCN chưa rõ ràng và hoàn 

chỉnh,  thường xuyên xảy ra ngập nước khi trời mưa 

lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân. 

35.2. Hệ thống đèn đường chưa hoàn chỉnh tại khu 

vực đường chính N1 nối dài (Bưng Môn) còn thiếu 

đèn đường chiếu sáng ảnh hưởng đến việc đi lại vào 

ban đêm của công nhân khi đi làm ca về tại tuyến 

đường này, dễ gây ra tai nạn, trộm cướp,... 

35.3. Về tuyển dụng lao động: Hiện tại Công ty 

ChangShin Long Thành có kế hoạch mở rộng sản 

xuất, dự định đưa vào hoạt động xưởng E vào tháng 

10, do vậy Công ty cần một lượng công nhân lớn 

(vào khoảng 1.000 - 1.300 công nhân) nhưng đến nay 

vẫn chưa tuyển được người. Mặc dù đã có những 

hình thức tuyển dụng như: phát tờ rơi, treo băng rôn 

tại các xã, huyện, thị trấn… nhưng vẫn chưa hiệu 

quả, hiện do các vùng lân cận gần KCN Lộc An - 

Bình Sơn, người dân đủ tuổi lao động hầu như đã hết, 

do đó việc tuyển dụng rất khó khăn. Không riêng gì 

Công ty ChangShin Long Thành mà tất cả các công 

ty khác trong KCN này cũng như vậy.  

 

(Do Công ty Chang Shin bận việc đột xuất không thể đến tham 

dự cuộc họp này nên Công ty chuyển một số ý kiến vướng mắc 

qua E-mail sau buổi họp giao ban doanh nghiệp KCN). 

Ban Quản lý chuyển ý kiến đến Công ty Hạ tầng KCN Lộc An- 

Bình Sơn và Sở LĐTBXH. 
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35.4. Tình hình an toàn giao thông tại các tuyến 

đường Song Hành và N1, đặc biệt là tại lối ra vào 

KCN, dối diện Công ty ChangShin diễn ra phức tạp, 

do vẫn còn một số người tụ tập buôn bán tại đây vào 

mỗi buổi sáng và thỉnh thoảng vào buổi chiều lúc 

công nhân ra vào gây ùn tắc giao thông, cọ quẹt dễ 

gây tai nạn khi lưu thông tại tuyến đường này. 

36 

Công ty 

TNHH Gia 

công kim loại 

NIC (KCN 

Long Thành) 

Hiện tại, lối rẽ vào KCN Long Thành không có đèn 

giao thông riêng, mà chỉ có đèn giao thông cùng với 

hướng lên xuống của Quốc lộ (đi từ hướng trung tâm 

Long Thành lên). Lượng xe lên xuống rất đông, do 

vậy các xe không thể rẽ vào KCN Long Thành 

khi đèn xanh, chỉ khi đèn giao thông chuyển 

qua đèn đỏ thì lúc đó các xe mới rẽ vào được (như 

vậy là vi phạm giao thông), tuy nhiên tại thời điểm 

đó thì hướng từ KCN Long Thành đi ra là đèn xanh. 

Tình trạng trên làm cản trở cũng như gây nguy hiểm 

cho các xe và công nhân lao động đi vào KCN, do 

lượng xe vào là rất lớn. 

Kiến nghị lắp lại tín hiệu đèn (không trùng với tín 

hiệu đèn lên xuống của Quốc lộ) cho lối rẽ vào KCN 

để các xe lưu thông được thuận lợi và an toàn.  

(Do Công ty NIC bận việc đột xuất không thể đến tham dự 

cuộc họp này nên Công ty chuyển ý kiến vướng mắc qua E-

mail sau buổi họp giao ban doanh nghiệp KCN). 

Ban Quản lý chuyển ý kiến đến Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

- HẾT - 


