
IJBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hanh phüc 

   

S:  /7Jf /KCNDN-DN 
V/v tham mini UBND tinh ye vic 
dtxa ngiräi lao dng tü tinh Däk Lak 
vâo tinh Dông Nai vào tinh Dông Nai 
dê dào tao  nghê cüa Cong ty Co phãn 
Tae Kwang Vina Industrial. 

DngNai, ngày,f  3  tháng 10 nám 2021 

KInh gui: UBND tinh Dng Nai 

Thirc hin Chi dao  cüa UBND tinh tai van ban s 12049/UBND-KGVX ngày 
05/10/202 1 v vic giao Ban Quãn l các khu cong nghip chü trl, phi hçip Cong 
an tinh, SO Giao thông v.n tái, SO Lao dng Thircmg binh và Xã hi, SO Y t và 
UBND thành ph Biên Hôa có kin v vic di 'ai  cüa ngui lao dng tr tinh Dâk 
Läk vào tinh Dng Nai d dào tao  ngh theo d nghj cüa Cong ty C phn Tae 
Kwang Vina Industrial; 

Ngày 06/10/2021, Ban Quãn l các khu cong nghip dã có van ban s 
4214/KCNDN-DN gi1i các dn vj có kin phi hcip v vn d nêu trên; Dn nay, 
Ban Quãn l các khu cong nghip dä nhn duçc van ban trã lOi cüa UBND TP. 
Biên Hàa, SO Lao dng Thuong binh và Xà hi, (cac dn vj con 'ai  Ban Quán l 
các khu cOng nghip chua nhn ducic kin phãn hi, bao gm: Cong an tinh, SO 
Giao thông Vn tái và SO Y t). 

Ban Quán 1 các khu cong nghip, UBND TP. Biên HOa và SO Lao dQng 
Thung binh và Xã hi thng nht d xuAt UBND tinh xem xét dng chü tnrng 
tao thun lçii cho Cong ty C phAn Tae Kwang Vina Industrial thrc hin dua ngirOi 
lao dng tir tinh D.k Lk vào tinh Dng Nai d dào tao  ngh khi dáp ing cac diu 
kiên sau: 

- Ng'tthi lao dng dâ tiêm ngua Covid-19 (It nht 01 müi sau 14 ngây tiêm) 
ho.c dã khOi bnh Covid-19 trong vOng 06 tháng; Co kt qua xét nghim Sars-
CoV-2 am tInh (dnh k' 07 ngày/lAn); Chip hành nghiêm nguyen tc 5K; thrc 
hin khai báo y th; khai báo di bin dng tai  dja chi: 
suckhoe.dancuquocgia.gov  .vn hoc lrng diing PCCO VID. 

- Doanh nghip có phucing an dua ruOc ngixOi cij th vOi phinng tin dua 
don tp trung và phung tin phâi duqc cp ma QR cüa Co quan chuc näng dja 
phi.rong; Mt d ngu&i trên phiiong tin (bao gm nhân viën phitc vii và nguOi 
diu khin phiwng tin): không qua 50% süc chua cüa phuong tin; BS tn dung 
djch sat khun tay tai  vj trI thun tin cho ngi.r&i lao dng su ding và trang bj 
thüng rae có n.p dy trên phuong tin dua don ngithi lao dng. 
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KT. TR1XOG BAN 
RU€ING BAN 

- Doanh nghip và ngu&i lao dng thirc hin tht các bin pháp phông, 
chng djch Covid-19 theo quy djnh. 

Ban Quãn 1 các khu cong nghip kirih báo cáo UBND tinh xem xét, cho 
kin chi dao. 

Trãn tr9ng./74L/ 

Noi nhin: 
-Nhixtrên; 
- Phó Tnthng ban ph trách (d chi do); 
- Li.ru VT, QLDN. 

S 26, dthng 2A, KCN Biên HOa II, thãnh ph Biên HOa, tinh Dông Nai 
DT: (0251) 3892307 (so nôi b 255) Fax: (0251) 3892379 
E-mail: bq1kcndongnai.gov.vn  diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai  gov.vn 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH DONG NA! Dc 1p - Tir do - Htnh phüc  

S& TUBND-KGVX Dng Nai, ngày tháng 10 nàm 2021 
V/v h trg hru thông cho vic dua 
ngui lao dng vão tinh Dông Nai dé 
dào to ngh cüa Cong ty Co phân 
Tae Kwang Vina Industrial. 

DT1 THAO 

Kinh giri: UBND tinh Dk Lk 

UBND tinh Dng Nai nhn duçic van bàn s 951 5/UBND-CN ngày 
01/10/2021 cüa UBND tinh Dk Lk v vic h trçi luu thông cho vic dua 
ngizô lao dng vào tinh Dng Nai d dào tao  ngh cüa Cong ty C phAn Tae 
Kwang Vina Industrial; UBND tinh Dng Nai có kin nhu sau: 

1. Thng nht theo van bàn s 9515/UBND-CN ngày 01/10/2021 cüa 
UBND tinh Dk Lk v vic h trçl liru thông cho vic dira nguii lao dng vào 
tinh Dng Nai d dào tao ngh cüa Cong ty C phn Tae Kwang Vina Industrial 
dua khoâng 200 nguii lao dng cüa Cong ty có dja chi tai  Lô B24-B34, KCN 
Hôa Phü, xâ Hôa Phü, TP. Buôn Ma Thut, tinh Dk Lk di chuyn dn trij sâ 
Cong ty tai  s 8, dumg 9A, KCN Biên Hôa II, TP. Biên Hôa, tinh Dng Nai d 
dào tao  ngh, tham gia vn hành day chuyn san xu.t. 

2. D nghj Cong ty C phn Tae Kwang Vina Industrial khi dua nguôi lao 
dng tir tinh Dk Lk vào tinh Dng Nai phãi dáp irng các diu kin sau: 

- Ngui lao dng dâ tiêm ngra Covid-19 (It nht 01 müi di vOi loai  vc 
xin tiëm 02 mQi và It nht sau 14 ngày tiêm) hoc dã khôi bnh Covid- 19 trong 
vông 06 tháng; Co kt qua xét nghim Sars-CoV-2 am tInh (djnh k' 07 

ngày/ln); Chip hành nghiêm nguyen tc 5K; thirc hin khai báo y t; khai báo 
di bin dng tai  da chi: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn  hoc 1rng diing PC-
COVID. 

- Doanh nghip có phucmg an dua ruâc ngu&i cii th vci phrnmg tin dua 
don tp trung và phucing tin phãi duçic cp ma QR cüa cci quan chirc nàng dja 
phrnmg; Mt d ngithi trên phuang tin (bao gm nhân viên phiic vii và nguri 

diu khin phucng tin): không qua 50% sirc chüa cüa phwing tin; B trI dung 
djch sat khun tay tai  v trI thun tin cho nguii lao dng sà diing và trang b 
thüng rác có n.p dy trén phuang tin di.ra don ngi.ri lao dQng. 

- Doanh nghip và nguii lao dng thirc hin t& các bin pháp phOng, 
chng djch Covid-19 theo quy djnh. 

Dja chi: Tri si Khéi Nhà nuoc tinh - S 2, thrOng Nguyn Van Trj, P. Thanh Bmnh, TP. Bin Hoà 
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Trén day là kin cüa UBND tinh Dng Nai, d nghj UBND tinh Dk Lk 

phi hcp h trçi Cong ty C phn Tae Kwang Vina Industrial &ra ngui lao 
dng tir tinh Dk Lk vào tinh Dng Nai d dào tao  ngh theo nhii d nghj cüa 
Cong ty. 

Trân tr9ng./. 

Noinl,ân: 
- Nhx trên; 
- ChU tjch, các PCI. UBND tinh; 
- Thành vién BCD COVID- 19 tinh; 
- UBND TP. Biên HOa; 
- Sâ LDTBXH; S& Y t; Sâ GTVT; 
- Cong an tinh; 
- Liiu: VT, KGVX. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Th1 Hoàng 
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