
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L'' 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S&  4'-  /QD-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

Dng Nal, ngày..f tháng,,ff nàm 2021 

QUYET B!NH 
Kim tra, thm dlnh  phirong an t chtrc hot dng san xut và b trI cho 

ngirôi lao dng thic hin "03 ti ch" cüa doanh nghip 

TRU%NG BAN BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIIEP BONG NA! 

Can cz QuyEt djnh sd 2194/QD-BcDQG ngày 2 7/5/2020 cüa Ban chi dqo 
QuOc Gia ye vic hithng dan phông, chOng và dánh giá nguy co lay nhilm djch 
Covid-19 tgi no'i lam vic và kj tic cia ngwài lao d3ng, 

Can c KI hoçich sd 97/K[-I-BCD ngày 22/6/2021 cia Ban chi dgo phông 
chóng djch bnh viêm dwàng hO hap cap do chüng mài vi rat Corona gay ra (gQi 
tat là Ban chi dçio phOng, chong Covid-19 tinh) ye vic phông, chóng dlch  bnh 
Covid-19 tgi các cci so san xuát /dnh doanh, khu cong nghip (KCN) trên dja bàn 
tinh DOng Nai; 

Can ci van bàn so' 6358/BCD-SYT ngày 04/8/2 02 1 cza Ban chi dgo phOng 
chóng dich C'ovid-19 ye vic tiêp tyc kiêm tra cOng tác phOng chOng djch C'ovid-
19 tgi các doanh nghip, cct sO san xuát kinh doanh, 

Can ci van báns 12419/UBND-KGVXngày 11/10/2021 cüa UBND tinh Dng 
Nai ye vic hztOngdân vic thyv hin các phwong an san xuát kinh doanh dam báo 
cOng tác phông chOng dich CO VID-19 Irong tInh hlnh mói, 

Can ci van bàn s6 8958/SYT-NV ngày 27/10/2021 cia SO Y tl ve vic huóng dn 
quy trInh xir lj FO, F] tçii các co sO san xuát kinh doanh, 

Can cz phucing an td char hogt d5ng san xuá't và bá trI cho ngithi lao dç$ng 
thtc hin "3 tgi chO" cia doanh nghip. 

QUYET IHNH: 

Biu 1. Thãnh 1p Doàn kim tra cong tác phông chng djch Covid -19 và 
phumig an to chüc hot dng san xuât và bô trI cho ngui lao dng thirc hin "03 
ti ch" cUa doanh nghip, nhu sau: 

1. Ban Quãn I các KCN: 

- Ong Ngô Thanh Quang, TrirOng phàng Phông Qun l Lao dng — Trirâng doàn; 

- Ba Lê Thj Nguyt, Phó Truâng phông Phông Qutn 1 Lao dng — Phó 
Truâng doân 

- Chuyên viên Phông Quán 1 Doanh nghip — This k. 

2. Bi din các co quan: 

- Cong an tinh. 

- SâYt. 

- Lien Doàn Lao dng Tinh. 
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- UBND thành ph Biên Hôa, huyn TMng Nht. 

3. Doanh nghip, thtii gian và cija dim kim tra: Theo danh sách dInh kern. 

Diu 2. Ni dung kim tra: 

1. Vic thicc hin cong tác phOng ch6ng djch tgi doanh nghip: 

- Kim tra Phuxmg un phông, chng djch COVID- 19 cUa doanh nghip; 

- Trang bj c so 4t chit, nhãn lirrc y t phiic vii cong tác phông, chng djch: 
+ Moat dông, trách nhiêm cüa phônglbo phn y t cüa doanh nghip. 
+ B tn khu virc/phông cách ly tarn thOi tai co sO theo quy djnh; 

- Thrc hin ho.t dng giao then hang hóa không tip xüc;... 

2. Vic td ch&c thtc hin phwcmg an "03 ti cM": 

Kim tra diu kin b trI lam vic và an, 0 trn trü ngay tti doanh nghip (dap 
rng dirçcc yêu câu cüa cong tác phông chông djch Covid- 19, cong tác dam bâo an 

ninh trt tir, phông chông cháy no, an toàn thirc phâm, v sinh môi tnrOng,...), t.p 
trung vào các ni dung: 

2.1- Nyi ttm trü: Phãi tách bit khói các khu vrc san xut, khu vrc nguy 
hiêrn, có cOng ra vào chung Co the kiêm soát. 

2.2- Co bin báo: KHU \TEYC TAM TRU TAP TRUNG — KHONG PHAN 
SII MIEN VAO; Co diem khai bao y tê, quét ma QR khi ra vào; Bô tn camera tai 
các vi trI ra vào, hânh lang dé kiêm soát hoat dng ra vào; Bô trI h thông ba dê có 
the phát thông báo cho toàn khu tm trü khi can thiêt. 

2.3- Dirn khr khun (phu(mg tin, hang hóa và dung djch sat khun tay cho 
ngu0i lao dng); 

2.4- Dim nghi ngoi (tách bit riêng cho nam - ntt, thông thoáng, có 1i thoát him); 
2.5- Dirn an ung (dam bão theo quy djnh an toàn v sinh thirc phm và cong 

tác phông chng djch: thiêt kê tách bit khOi các khu vrc khác; thoáng, mat, dfi ánh 
sang, phãi có vách ngän cách các chô ngôi vOi nhau hoc bô trI giãn each; có chô 
tha tay, sat khuãn; duy trI chê d v sinh sch se); 

2-6- Dirn v sinh chung (b tn dim v sinh nam riêng, nCt niêng; sir diing nhà 
v sinh chung thi không qua 12 ngu0i/1 nhà v sinh); 

2-7- Dirn tp kt rae thai rn (vj trI cui huOng gió; din tich duçc tInh toán 
dé có the tm gi rae thai trong vông 1 ngày). 

2-8- B trI phOng cách ly tam  thôi tai doanh nghip riêng bit FO, Fl: Dam bão 
tách riêng vOi khu san xuât và tirn trü; kjp thO'i 1rng phó khi phát hin ngithi lao dng 
có mt trong các biu hin bnh hoc có xét nghim dixong tInh vOi SARS-COV-2 
ho.c có tiêp xüc gân vOi tnrOng hgp bnh; 

3. COng tác xz lj FO, F] khi xáy ra tqi doanh nghiçp: 

- Vic t chi'rc trin khai các bin pháp xir l khi phát hin FO, F 1; 

- PMi hçip vOi y t dja phumg xO trI các tInh hung FO, Fl xây ra tai  doanh nghip. 
4. Vic ph6i hcip vâi chInh quyn dja phwang trong cOng tác phông, chOng 
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dich Covid-19 tgi doanh nghip. 

5. Cong tác thc hin quét ma QR trong phdng chAng djch Govid-]9 tgi 
doanh nghip (th dyngphán mêm PC-Covid). 

Diu 3. Nhim vi, quyn hun, trách nhim: 

1. Doãn kim tra có nhiêm v11, quyn han theo quy dnh cüa pháp 1ut, c1i th: 
- Thuc hin kirn tra dung ni dung, thi gian, dja dim lam vic; 1p biên 

ban lam vic và chuyên các c quan, dcm vj lien quan. 

- Doàn kirn tra dam bâo cong tác phông, chng djch Covid- 19 (dã drcic 
tiêm dü 02 müi vàc xin truóc khi den lam vic, thirc hin 5K). 

- D xut, xir l các hành vi vi phm cüa doanh nghip (nu co). 

- Tng hçrp báo cáo kt qua kim tra sau khi kt thüc vic kim tra. 

2. Các doanh nghiêp kim tra: 

- Chu.n bj báo cáo dy dü các ni dung theo yêu c.0 tai  Diu 2, Quyt djnh nay; 

- Tip, lam vic và cung cp dy dñ h si theo yêu c.0 cüa Doàn kim tra; 

- Chp hành các bin pháp phông chng djch COVID-19 theo quy djnh, yêu 
câu và khuyên cáo cüa Doàn kiêm tra. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1%rc k ti'r ngày 
Noinhân: KT. TRIfNG BAN 
-NhuDiêu 1;

PHO TRU1NG BAN - UBND Tinh; 1_(báo cáo) 
- BCD phông, chong dch Covid-19 tinh; J 
- UBND các huyn, thành phô; 1 
- BCD phông, chng djch các huyn, thành pho; ( hj h 
- Sâ LDTBXH; LDLD tinh;

] "
' 

- Sâ Y tê; Cong an tinh; 
- Cong ty kinh doanh h tang KCN (thông tin den DN); 
- Phó Trithng ban (phôi hçp chi dao); 
- Các phOng, bO phn (thc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Luu: VT, MT (NT). 



PHU LUC: DANH SACH DOANH NGHIEP KIEM TRA 
(Kern theo QuyEt dinh s 47Y  /QD.-KCNDNngày ,1Z/./1 /2021 cüa Ban Quán l•  các KCN) 

Trircrng doàn: Ong Ngô Thanh Quang; sdt: 0918981681. 

STT TEN D€N VI KCN LB BANG 
KY3T TONG LB TH1I GIAN 

1.   Cong ty TNHH Haid Feed Du Giây 92 96 Tirngày 16/11/2021 dnngày 
17/11/2021 (thir Ba den thir Tix 

2.  Cong ty TNHH Tae Young Sang Sa Viêt Nam Tam Phuàc 23 37 
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