
UBND Tf NH DONG NAT 
BAN QUAN Lc' 

CAC  KHU CONG NGHIP 

S&  431  /KCNDN-DN 
V/v thirc hin quy djnh ti van bàn 

so 12419/UBND-KGVX 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

 

Dng Nai, ngày2'tháng4O näm 2021 

KInh gi'ri: Doanh nghip trong các Khu cong nghip Dng Nai. 

Thirc hin quy djnh ti van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa 
UBND tinh ye vic hu6ng dan th1rc hin cac phuang an san xu.t kinh doanh dam bão 
cong tác phông, chông djch Covid-19 trong tInh hInh mâi, Ban Quãn 1 các KCN 
Dông Nai luu mt so van dê thu sau: 

1. Tru'&ng hçrp doanh nghip dang thyc hin phwcing an 03 tgi ch3 có nhu cdu 
chuyêntoàn b lao dng sang phwong an to ch&c cho ngw&i lao dng di v hang ngày 
('bao gOm vic bO sung nhüng ngithi lao d3ng khOng thtc hin 03 tgi chô trithc day,): 
Doanh nghip l.p phrnng ántheo mâu 1 dInh kern ma không cn th1rc hin thu tiic 
châm dut phuang an 03 ti chô. 

Li.ru : Mk 1 duqc dung d tham khão, sr diing chung cho vic däng k cac 
phuo'ng an, doanh nghip phài cij the theo tInh hInh thirc tê và thu cu cüa dan vj 
mirth bao gôm ni dung ye phuang tin dua don tp trung ngui lao dng di v hang 
ngày trong và ngoài tinh; 

2. Doanh nghip có nhu ccu thtc hin cá 02 phu'ong an 03 tgi ch0 và cho 
ngwài lao d5ng di ye hang ngày: Doanh nghip 1p chung 01 phuang an theo mk 1 
dInh kern. 

3. V tang, giám lao d5ng sau khi duçic duyt các phwcing án. Doanh nghip 
duqc quyên chU dng thxc hin tang, giám so lucrng lao dng tham gia các phuo'ng an 
và gui thông báo theo mâu 2 dInh kern ye Ban Quán l dê cp that,  theo dôi; 

4. Vê thay dOi tj) l nguài lao d5ng di ye hang ngày: Doanh nghip dang thirc 
hin 03 tai  chô Co ngui lao dng di ye hang ngày ducc duyt theo t l thI doanh 
nghip duqc quyêt djnh thay dOi ye i nay (doanh nghip không phâi báo cáo Ban 
Quãn 12); 

5. Vê xét nghiêm dôi thi ngu'&i lao d5ng di ye hang ngày. Doanh nghip to 
chirc xét nghim cho nguñ lao dng tai  doanh nghip (khOng dê nguäi lao dng den 
các phông khám xét nghim d giám nguy Co lay nhiem); 

6. Vê cap ma QR cho phu'ong tin dwa don ngu&i lao dç5ng ngoài tinh: Doanh 
nghip không gui hO so den Ban Quãn 12 ma gui trirc tiep den Sâ Giao thông Vn tái 
theo huàng dn tai  van bàn so 4313/KCNDN-DN ngày 09/10/2021 cüa Ban Quán 12 
và van bàn s 441 9/SGTVT- QLVTPT ngày 09/10/2021 cüa Si Giao thông Vn tãi, 
trong do dInh kern Thông báo yà Phuong an boat dng dà dugc Ban Quàn 12 chap 
thun; 

7. Thông tin lien he giái quylt h sd tgi Ban Quán l: 
7.1 Da chi tiêp nhn các phuang an cüa doanh nghip: scan ho so truc và 

gui vào dja chi: dangky3t@diza.vn; gui ho so gôc ye Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai (So 26, Dung 2A, KCN Biên Hôa II, Biên HOa, Dông Nai); 

S 26, thr&ng 2A, KCN Biên Hôa 11, thành ph Biên Hôa, tinh Ding Nai 
DT: (0251) 3892378 Fax: (0251) 3892379 
E-mail: bq1kcndongnai.gov.vn, d iza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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7.2 Kt qua giãi quyt h sa duc dang tãi tai  website cüa Ban Quán 1 các 
KCN Dông Nai: http://diza.dongnai.gov.vn; 

7.3 Giãi dáp thông tin, huOng dn thrc hin các phucing an: 

TT Ngtrôi lien h Chirc vu thrn vj S6 diên thoii 

I Doanh nghip các KCN huyn Long Thành và Nhon Trch 025 1.3892378 

1 Nguyn Trung Thành Truâng phOng Quãn 1 
Doanh nghip 

0913.833.734 Line 253 

2 TrAn Thj Ng9c Hnh Phó phông Quãn 1 
Doanh nghip 

0946.899.775 Line 252 

3 Nguyn Thj Lc Chuyên viên P. Quán 
1)2 Doanh nghip 

0977.047.433 Line 251 

4 TrnKhâcNgoc ChuyênvienP.Quán 
1)2 Doanh nghip 

0945.496.168 Line255 

5 Phm Thj Thanh Cành Chuyên viên P. Quãn 
1)2 Doanh nghip 

09 18.608.770 Line 251 

II Doanh nghip các KCN Thành ph Biên Hôa và các huyn 
con li 

0251.3892378 

1 NgoThanhQuang TrithngphOngQuán 
1)2 Lao dng 

0918.981.681 Line 261 

2 Lê Thj Nguyt Phó phOng Quãn 1)2 
Lao dng 

0909.609.614 

Line 262 
3 Nguyen BIch Thâo Chuyên viên phOng 

Quãn 1)2 Lao dng 
0989.989.3 17 

4 Hu'nh Hoài Phuang Chuyên viên phOng 
Quãn 1)2 Lao dng 

0976.006.5 19 Line 264 

5 MaiThjThuTháo Chuyênviênphông 
Quãn 1)2 Lao dng 

0919.806.733 Line 263 

Ban Quãn 1)2 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo các Doanh nghip 
biêt, thxc hin./. 

Ntii nhIn: 
- Nhii trên; 
- UBND tnh (báo cáo); 
- SO LDTBXH; Cong an tinh; SO GTVT; 
- Các Cong ty Kinh doanh h tang KCN; 
- PhO TruOng ban phi trách (chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quan 1y; 
- Liru: VT, QLDN. 



Mu1 

CONG TY CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip-  Ti do- Hanh phüc 

THAM KHAO , ngày ..........tháng nãm 2021 

PHUJNG AN 
T chfrc hot dng san xut và b trI cho NLB thic hin 

"03 t31 ch", "ta chüc di -v hang ngãy" hoc kt hqp 02 phirong an trên 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Ten Cong ty 
Ma s doanh nghip 
Ca quan cp 
Dja chi trii so 
S diên thoi 
Di din bOi ông Churc vu: Giám Dc 
Ngtrài lien h giái quyt h so: 
- S din thoi: Email: 
TInh hmnh cüa doanh nghip truOc khi xây drng phixang an nay (Dánh du X vào truOc ni dung phãn ánh 
dung thrc trng cüa doanh nghip): 

Dánh 
dau X 

TInh trng Chi tit S ngirôi 

Dang tm ngtrng san xut, kinh doanh Nhóm lam vic online: 
Nhóm truc tai  nhà may: 

Nhóm t?m  hoân hçip dng lao dng 
hoc ngimg vic: 

Dang thrc hin phucxng an 03 tai  ch Nhóm tham gia 03 ti ch (bao gm 
nhóm 01 cung dumg 02 dja dim): 
Nhóm lam viêc online: 
Nhóm tm hoân hçp dng lao dng 
hoc ngimg vic: 

Dang thirc hin phtrong an di v hang 
ngày 

Nhóm tham gia phixang an di v hang 
ngày: 
Nhóm lam viêc online: 
Nhóm tm hoan hçp dng lao dOng 
hoc ngmg vic: 

Dang thirc hin kt hçp phuong an 03 
tai ch và di v hang ngày 

NhOm tham gia 03 ti ch (bao gm 
nhóm 01 cung duäng 02 dja dim): 
Nhóm tham gia phuong an di v hang 
ngày: 
Nhóm lam vic online: 
Nhóm tm hoân hçip dng lao dng 
hoc ngimg vic: 

Doanh nghip mOi b&t &u hot dng S lao dng dã tuyn dung: 
S lao dng dir djnh tuyn ding: 
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II. NO! DUNG PHUOG AN 
1. Quy mô san xut 

— Ngãnh ngh chInh 

— So hrçmg lao dng 

— Mic tiêu, quy mô dr kin san xut 

— Din tIch khu liru tn'i 

2. Nôi dune thjrc hiên (dánh du X và din s lao dng vào phuo'ng an doanh nghip lLra  chçn): 

Hrnh thtrc Danh dau X 
twolig frng 

So lao dQng 

Bt dAu t chirc 03 ti ch 

Chm dirt 03 ti ch d chuyn 
sang t6 chüc di v hang ngày 
Bt du t6 chirc di v hang ngày - S lao dng scr diing phung tin Ca nhân: 

- S lao dng dua don phiitmg tin tp trung: 

Ch.m dirt t chüc di v hang 
ngày (d chuyn sang 03 ti ch) 

Bt du thirc hin dng th?i 
phxcing an 03 ti ch va t chrc 
di v hang ngày. 

- S lao dong 03 tai  ch& 
- S lao dng di v hang ngây: 
+ phucng tin tp trung: 
+ phung tin cá nhán: 

Chm dirt 03 ti ch hoac  di v 
hang ngày (khi dang thrc hin 
phucing an dng th&i). 

- S lao dng ch.m düt: 
- S6 lao ding chuyn qua phrong an con lai: 
-Tang Se1 sau khi thirc hin chuyn (nu chuye1n 
qua phucing an di v hang ngày nêu cii th: se1 
hrcmg nguii di b&ng phrcing tin cá nhán; se1 
hxcmg ngu?i di b.ng phixo'ng tin t.p trung) 

Chm düt các phuong an chuyn 
sang tm ngfrng hot dung 
3. Thbi gian thirc hin: Dir kiên bat dâu tir ngày  
4. Ch d dãi ng (nlu co) 

5. Cam kt cüa doanh nghip v vic dáp frng cac tiêu chI (Dánh du X tirong frng) 
Tiêu chi Ni dung Ba dáp 

üng 
Cam kt 
thiic 
hiên 

1 dyng và sfr 
dyng ngirbi 
lao dng 

Ngtthi lao dng dixçc tiêm It nht 01 müi vAc-xin, dü 14 ngày sau 
tiêm hoc FO dã dugc diu trj khôi bnh (khong qua 6 tháng k tir 
ngày dixgc cp giy xác nhn) 
Nguoi lao dng di.rçc xét nghim am tInh vOi SARS-CoV-2 (xét 
nghim nhanh hoc RT-PCR) trixàc khi vào lam vic 
Co thôa thun v&i ngixäi lao dng v tham gia phuong an (Co danh 
sách k ten li.ru ti doanh nghip) 
Thông tin v ngixxi lao dng duçrc doanh nghip liru ti-ct dy dü, 
chinh xac, có th trich xuAt nhanh chOng, chinh xác 

2. Xét Khi nguñ lao dng có bMu hin nghi ngr mc Covid-19 nhu ho, 
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nghim 
Covid-19 
cho ngtrôi 
lao dng 

st, khó thâ,.. .hoäc Co yu t djch t 
Xét nghiem truâc khi dim ngtthi lao dng vào tham gia phuang an 
hoAc kt thüc phxang an cho v dja phucing. 
Co k hoach va t chirc xét nghim tm soát dnh k' cho ngui lao 
dng bang xét nghim nhanh hoc xét nghim RT-PCR (mu dan 
hoc mu gop)  theo quy djnh ti tmg thi dim 

3. Nhãn lire 
phy trich 
cong tác 
phông chng 
djch t3i 
doanh 
nghip 

Thàrih 1p Ban chi dao  phông, chng djch COVID-19 
Thành 1p các T an toà.n COVID-19 cüa doanh nghip 
Ngui phu trách du mi lien h v phông ch6ng djch (cong khai 
s din thoi du?ng day nong) 
Co bO phn phii trách v y t hoc b trI can b phi trách và k 
hcip dng vài dan vj y t (nha mràc hoc ttr nhan), d thirc hin 
cong tác phong, chng dlch  va khám chia bnh thông thithng khác 
theo quy djnh, ph6i hçip y t dja phxo'ng xir trI khi có trträng hçxp 
mac ti nai lam vic. 

4. Thiyc hin 
cácbiên 
pháp phông, 
chng djch 
ti doanh 
nghip 

Xây diing K ho?ch phong, chng djch COVID-19 phü hçip dc dim tmnh 
hinhcüadoanhnghip 

Trang bi co sO' vt chat, y t phiic vi cong tác phOng, chng djch 
tai doanh nghip: khu trang, kInh chng giQt b&n, nirâc sat khu.n, 
lap dt camera ti các khu vrc ra vào; may quét mA QR;... 
Thtrc hiên các bin pháp thông tin truyn thông (treo bang rOn, áp 
phIch, phuang tin nghe nhin,..), tp hu.n cho nguO'i lao dng ye 
các quy djnh phOng, chng djch COVID- 19 
Thrc hin khai báo y t& tai  cng ra vao vA mi khu virc san xuat 
Co bin pháp giAn cách ti khu virc nhà An, khu vrc tp trung dong 
ngirO'i lao dng 
Co bin pháp quãn l di vâi các nhà cung cap djch vi (suat an 
cOng nghip, ye sinh, bào v, vn tAi,...) 

Thrc hin hot dng giao nhan hang hóa khOng tip xüc 
B trI khu virc/phong each ly t?m  thai ti ca sO' theo quy djnh 
CO phixong an xu 1 khi phát hin ca nghi vA nhim COVID-19 
theo htràng dk cüa nganh y 

5. Dam bão 
v sinh môi 
trirô'ng 

Bô tn khu xü I' rác (thtng rae có nap day, khu tp kt rác thAi, ...) 
Thixäng xuyen quét d9n vAn phOng, xuâng, nai luu tn1 tp trung 
(nu cO) 
Khir khun: hang ngày, hang tu.n tei  cAc khu virc nai lam vic; 
nhA An, nai giao nhan hang hóa; nai lint trü tap trung (nu co); khu 
vrc nhà v sinh, khu virc có sir tip xüc cüa nhieu ngirO'i 

6. Kim soát 
lu'u thông và 
no'i liru trñ 
cüa ngu*i 
lao dng 

TruO'ng hçip di chuyen bang xe cá nhãn: CO bAn cam kt cüa ngir&i 
lao dng dAm bAo tuAn theo l trinh dA dang k' tr nai a dn nai 
lAm viêc 
Trix&ng hçxp di chuyen bang phi.rcing tin tap trung: Trên mOt 
phixo'ng tiën dim don chi cO ngirO'i lao dng cüa mt doanh nghip; 
ngixO'i lao dng di xe nAo ye xe d. NguO'i lao dng len xe phAi duqc 
do thAn nhit, khOng b tn len xe ngir&i Co biu hin ho, s&; quAn 1 
ch ngi c djxih tren Xe. KhOng dugc drng, d, di vAo nhng nai 
khAc de ngix&i trên xe tiep xüc vâi ngixOi khác; thirc hin khr khuAn 
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phiscing tin sau mi chuyn di, v 
Sr ding üng dmg PC — Covid khi di chuyn (di vâi ngr&i lao 
dng có din thoai thông minh) hoc the nhân viên, giy xác nhn 
tiêm chüng hoc xác nhn khOi bnh Covid- 19 

Noi hru trü tp trung (KTX, tai  doanh nghip, nba t, khách 

s?n,...): Dáp i'rng theo các quy djnh ti Quyt dnh 2787/QD-BYT 

ngày 05/6/202 1 cüa B Y t 

Ni dung giãi trinhl cam kt khác (nu có): 

Trên day là toàn b k hoch trin khai thrc hin phuong an  ti Cong ty. Ching tOi cam kt 

dãp frng và thirc hin dy dü các diu kin theo quy djnh khi hot dng san xut, kinh doanh và mirth 

chüng dy dü h so tai  doanh nghip. 

Noinhn: 
- Ban Quãn 1 các KCN/ Sâ Lao dng TBXH; 
-Lirul-ICNS. 

DI DIN DOANH NGHIP 
(k ten, dóng du) 
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CONG TY  

  

Máu2 

 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Hinh phñc S:  

V/v. Báo cáo vic tang, giám lao d3ng tqi các 
phwong an. Dng Nai, ngày ......tháng.... nám 2021 

KInh g&i: Ban Quãn 1 các Khu Cong nghip Ding Nai. 

Ten Cong ty:  
Dia chi trii sà chInh:  
Ngi.thi lien h  So din thoi  
Cong ty báo cáo tInh hInh tang, giãm lao dng tai  các phuang 

an san xut kinh doanh cüa Cong ty nhiz sau: 

Dánh 
du 
(x) 

Phuong an 
S lao chng 
tru*c khi 
thay dôi 

S6 tang s6 giãm 
So lao dng 
con li tung 

PA 
Phung an 3 t?i  ch 

Phuorng an di v hang 
ngày 

Thrc hin dng th?yi 03 

tai ch và di v hang 
ngày. 

(cu the PA 
tang) 

(cy th PA 
giám) 

Thñ gian áp ding vic thay dôi  
Cong ty thông báo Ban Quãn 1 các KCN Dng Nai bit, theo dOi, cp nht. 

Noi n/i in: 
- Nhu' trén; 

- Ltru HC-NS. 

BA! DIN DOANH NGHItP 
(Kj ten, dóng cMu) 
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