
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S&  45 j  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VWT  NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày  4'O  tháng  -/O  nàm 2021 

THONG BAO 
• A • A r P • • A s s V/v cho ngwri lao d9ng dang thtrc hiçn cac phirong an 03 ti cho di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Hyundai Tech 
P A 'P P A (KCN Bau Xeo, huyçn Trang Born, tinh Bong Nai) 

Can cr K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buàc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can Cu Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cUa UBND tinh 
hixàng dan tarn thñ thrc hin các phixcmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can ci'r phung an dã duçic phê duyt t.i Van bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thu.n cho 12/31 ngui lao dng dang thirc hin phisong an 03 ti 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phixcing tin cá nhân chia thành 02 
dçit. Ngi.thi lao dng &rgc di, ye hang ngày dam báo phài a khu v1rc vüng xanh 
tai dja phi.rng, phài duçic tiêm vac xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) hoc dã diêu 
tn khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày, có kêt qua xét nghim am tInh: 

- Dçit 1: 06 ngix&i. 
-Dçitl:06ngixai. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dã di.rçc chap thun bang phung tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to dtthi 09 ch ngôi), dam bâo an toàn không lay nhirn. Dông thai phãi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh yté (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Yêu cu nguai lao dng khi di, v hang ngày b.ng phiro'ng tin cá nhân, 
phâi thrc hin dung 1 trInh tir non cix trü den doanh nghip Va nguqc lai;  tuyt 
dôi không dt'mg, dO hoic ghé các khu vijc khác không dung tuyên drning hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thi:  hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa van bàn s6 
1 1715/IJBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tm thiyi thrc 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Coyid-19. KhOng cho ngu&i lao dng ye dja phucing hoc don ngixai lao dng 
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vào doanh nghip khi chixa có sir dng cüa dja phrnmg. 
5. Khi ngirng th%rc hin phi.rang an 03 ti ch phâi duçic sir chip thun cüa 

Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai vá UBND huyn, thành phô ncii có ngi.r?i lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ v dja 
phucmg, phái có két qua xét nghim bang phismig pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hoc mâu gop)  trong th?i gian 03 ngày k tr ngày 1y mu. 

7. T chüc dua ngixñ lao dng tth v dja phizang bang phixang tin dua 
don tp trung. Tnrng hqp doanh nghip to chic cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuong bang phirang tin Ca nhân thI phái dam báo vic di chuyên di.rçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngtthi lao dng trâ ye dja phuong. 

8. Ngi.thi lao dng trà v dja phuang phãi khai báo vci Trung thm Y th xã, 
phu&ng, thj tran ncii Cu trü, tir theo dOi süc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca s& danh sách ngu1i lao dng tri v dja phixang do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gCri, UBND phu&ng, xã, thj trân giám sat nguYi lao dng trâ 
ye dja phuang trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thu&ng xuyên báo cáo s luçing thng, giám nguôi 
liru tri:i tui doanh nghip cho Ban Quàn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip vâ ngu1i lao dng phâi chju trách nhimtnthc pháp 
lut khi không th1rc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quân l' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.I 

Nti nhn: 
- Cong ty TNHH Hyundai Tech Vina (thijc hin); 
- So Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thtr, ChO tich UBND huyn Tráng Born; 
- Don CA KCN Bàu Xéo; 
- Phó TrirOng ban phii trách (dê chi duo); 
- Các phOng, Trung tarn (thUc hin); 
- Website Ban Quán t; 
- LLru: VT, QLLD. 

  

KT. TRIX NG BAN 
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