
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN 

CAC KHU CONG NGHIP 

S:  3 57/  KCNDN-MT 
V/v h tr? ci:r nguOri tham gia 
02 Doãn kiêm tra däng k mdi, 
dang thirc hin vâ bô sung lao 
dng cüa 20 doanh nghip thirc 
hiên "03 ti ch&' 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tu do - Hinh phüc 

DngNai, ngày257háng9 nám 2021 

KHAN 
KInh gri: 

- Cong an tinh; 
-SâYtê; 

- Lien doàn lao dng tinh; 

Ngày ,2S /9/2021, Ban Quãn l các KCN ban hành Quyt dinh s 
41 4/QD-KCNDN ye viêc Doàn kiêm tra vic däng k mOi, dang thirc hin và 
bô sung lao dng cüa 20 doanh nghip thirc hin "03 t?i  ch" trong các khu cong 
nghip (KCN), thyi gian kiêm tra tü ngày 28/9/2021 den ngày 30/9/2021. 

D giái quyt nhanh h si cüa doanh nghip và báo cáo kt qua thiic hin 
ye Ban chi do phông chông djch Covid- 19 tinh và UBND tinh, Ban Quãn l 
các KCN kInh dê nghj Qu co quan ho trçl Cu ngi.thi tham gia day dü 02 doàn 
kiêm tra theo Quyêt djnh nêu trên. 

D nghj b trI can b thuc tinh d tham gia xuyên su6t, khOng phân cong 
can b cap Huyn do dày là dãng k kiêm tra däng k mói, dang thirc hin và bô 
sung lao dng cüa doanh nghip thirc hin "03 ti chô", thôi gian xti l gap. 

Trân tr9ng./. 

DInh kern QuyEt djnh só'4-i 

No'i nhân: 
- Nhis trén; 
- UBND Tinh (báo cáo); 
- BCE) phông, chong djch Covid- 19 tinh (báo cáo); 
- Cong ty kinh doanh ha thng KCN (thông tin den DN); 
- Phó Trirông ban (phôi hcp chi dao); 
-  Các phong, bO phn (thirc hin); 
- Trang Website BQL;' 
- Lixu: VT, MT (NT). 
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UBND TIN}i DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC  KHU CONG NGHIP 
Se,: 4.Lj /QD-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CITtJ NGHiA VIT NAM 
Dic 1p - Ti do - Hnh phüc 

Dóng Nai, ngàyo5 tháng 9 nàm 2021 

QUYET DINH 

Kiêm tra vic dãng k m&i, dang thiuc hin và b sung lao dng cüa 20 doanh 
nghip thirc hin "03 ti chô" trong các khu cong nghip (KCN) 

TRIXNG BAN BAN QUAN LY CAC KIIU CONG NGHIP BONG NAI 

Can ci Quyê't d/nh sO' 2194/QD-BcDQG ngày 2 7/5/2020 cia Ban chI dgo 
QuOc Gia ye vic hu'&ng dan phOng, c/lông và da'nh giá nguy cci lay n/'iiê,n dlch 
Covid-19 tqi ncti lam vic và kj" tic cia ngithi lao dç5ng; 

can cu' Ké hogch so' 97/KT-I-BcD ngày 22/6/202 1 cza Ban chi dgo phOng 
chOng djch bnh viêrn ththng hO hap cap do chingmó'i vi rit corona gay ra ('gQi 
tat là Ban chi dçw phOng, c/lông Covid-19 tin/i,) ye vic phOng, chóng dfch bnh 
Covid-19 tgi các cci sà san xuát kin/i doanh, khu cong nghip (KCN) trén dja bàn 
tinh DOng Nai; 

Can cz' van ban so' 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và 56 7482/UBND-
KGVX ngày 01/7/2021 cia UBND tin/i DOng Nai ye vic ngu'ài lao d5ng lulA trt 
tçii ncii lam vic dé darn báo hogt d(3ng san xuát kinh doanh và phOng, chOng djch 
Covid- 19, 

can c van bàn sO' 6358/BcD-SYT ngày 04/8/2021 cüa Ban,chi dczo phOng 
chOng djch Covid-19 ye vic tiêp tyc kiein tra cOng tác phOng chOng djch covid-
19 tgi các doanh nghip, cci sà san xudt kinh doanh, 

can th van bàn sO' 9570/UBND-KGVX ngày 11/8/2021 cüa UBND tinh v 
vic tang ctcOiig cOng tác kiêrn tra, x lj ye thc hin phuv'ng an "03 tgi chO" tai 
các doanh nghip, cci s& san xuát kin/i doanh trén d/a bàn tinh; 

can c& Quye't d/nh so' 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cia Ban Quán l các 
KCN ye vic Ban hành Hw&ng dan vic bô trI tgm trá tç%p trung tgi doanh nghip 
KcNDong Nai dephOng chOng Covid-19; 

Can c& Quye't djnh O' 35 7/QD-KcNDN ngày 06/8/202 1 cza Ban Quán l các 
KCN ye vic dieu chInh QuyCt djn/i 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cia Ban 
Quán lj các khu cOng nghip ye Ban han/i HuOiig dan vic bó tn tgm tri tp trung 
tgi doanh nghip Khu cong nghip DOng Nai dêphOng chOng Covid-19; 

Can ct' /i so' dàng kj rnO'i và dáng k) bo' sung lao dç5ng thz!c hin 03 phurnig 
an phuv'ng an san xuát cho ngu'&i lao dng cia các doanh nghip. 

QUYET IMNH: 

Biu 1. Thành 1p Doàn kim tra vic dang k mcci, dang thrc hin và b 
sung lao dông cüa 20 doanh nghip th'trc hin "03 ti chô" trong các khu cong 
nghip (KCN). 

se, 26, Diio'ng 2A, KCN BiCn Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-234 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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1. Doanh nghip, thôi gian và da dim kim tra: Theo danh sách dInh kern. 

2. Ni dung kim tra di v&i doanh nghip dãng k mi "03 tii ch": 

Kim tra diu kin b trI lam vic và an, ö' tarn trci ngay tai  doanh nghip (dáp 
rng dugc yêu câu cüa cong tác phông chong djch Covid- 19, cong tác dam bâo an 
ninh tr.t tir, phông chong cháy nO, an toàn thirc phâm, v sinh mOi tnthng,...), tp 
trung vào các ni dung: 

2.1- Nai tam  trñ: Phâi tách bit khOi các khu virc san xut, khu virc nguy 
hiêm, có cong ra vào chung có the kiêm soát. 

2.2- Co bin báo: KHU VIJC TAM TRÜ TP TRUNG — KHONG PHI?N 
SIJ MIEN VAO; Co diem khai bao y te, quét ma QR khi ra vào; Bô trI camera tai 
các vj trI ra vào, hành lang dê kiêm soát hoat  dng ra vào; Bô trI h thông ba dê Co 
the phát thông báo cho toân khu tam  trü khi can thiêt. 

2.3- Dim khi'r khun (phuong tin, hang boa và dung djch sat khuân tay cho 
nguii lao dng); 

2.4- Dim ngbi ngth (tách bit riêng cho nam - nü, thông thoáng, có bti thoát him); 

2.5- Dim an ung (darn bâo theo quy dnh an toàn v sinh thirc phm và cong 
tác phOng chông djch: thiêt kê tách bit khOi các khu vrc khác; thoáng, mat, dü ánh 
sang, phâi có vách ngän cách các chô ngôi v&i nhau ho.c ho trI gian cách; có chô 
rCra tay, sat khuân; duy trI chê d v sinh sach se); 

2-6- Dim v sinh chung (b trI dim v sinh nam riêng, nir riêng; s'ir diing nhà 
v sinh chung thI không qua 12 ngithill nhà v sinh); 

2-7- Dim tap kêt rác thai r.n (vj trI cui huóng gió; din tIch ducic tInh toán 
de có the tam  giü rác thai trong vông 1 ngày). 

2-8- B trI phOng each by tam thOi  tai  doanh nghip riêng bit FO, Fl: Dam bâo 
tách riêng vài khu san xut vâ tam  trü; kjp thi img phó khi phát hin nguYi lao dng 
có mt trong các biêu hin bnh hoc có xét nghirn ducing tInh vOi SARS-COV-2 
hoc có tiêp xic gân vi trung hcp bnh. 

3. Ni dung kiêm tra di vói doanh nghip b sung lao dng: 
3.1- Viêc thirc hin 03 phircrng n san xut cho ngui lao dng theo Quyt djnh 

s 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 Va Quyêt djnh sO 324/QD-KCNDN ngày 
17/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN DOng Nai. 

3.2- Rà soát, dánh giá nguy ca lay nhim dch Covid- 19 theo Quyt djnh so 
2194/QD-BCDQG ngày 2 7/5/2020 cüa Ban chi dao  QuOc Gia phOng, chông djch 
Covid-19; kim tra mt d nguii lao dng, chê dO an, , phüc li tai  khu  tam  trü. 

3.3- Danh sách ngi.thi lao dng dng thun liru tra theo 03 phuong an. 
3.4- Danh sách ngri lao dng tham gia các 1.n xét nghim Covid-19. 

3.5- H so tam  trü cüa ngui lao dng lam vic theo 03 phuong an. 

3.6- Ban NOi quy noi luu trü cüa nguii lao dng. 
3.7- Ban Cam kt thrc hiOn dy dU các diu kiOn khi thirc hin 03 phixong an 

san xuât. 
3.8- Kim tra khu each ly tai ch, kim tra thrc hin "5K". 
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Diu 2. Thành 1p doàn kirn tra grn các ông, bà sau day: 

1. Ban Quãn I các KCN: 

+ Ong Nguyn Thành Trung, Phó Trtr&ng phông Quàn 1 Tài nguyen và Môi 
tnthng — Phu trách doàn Kiêm tra so 1 (khu vIc huyn Long Thành, Nihon Trach); 

+ Ong Vô Ng9c Châu, Phó Tnrông Van phông Di din Ban Quãn 1 các KCN 
— Phu trách doàn Kiêm tra so 2 (khu virc thành phô Biên Hôa, thành phé Long 
Khánh, huyên Trâng Born và các huyn khác); 

+ Chuyên viên Ban Quân 1 các KCN theo phân cong phii trách da bàn ti 
Thông báo sO 3205/IB-KCNDN ngây 16/9/202 1 cüa Ban Quân 1 các KCN (gia hn 
Phii içic 2 dInh kern Thông báo so 2748/TB-KCNDN ngày 01/9/2021) — Thu k. 

2. Dti din các co' quan: 

- Cong an tinh. 

- SâYt. 

- Lien Doàn Lao dng Tinh. 

Diêu 3. Doàn kim tra có nhim vii, quyn hn theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
cuthê: 

- Thrc hin kim tra ding nôi dung, thôi gian, da dim lam vic; 1p biên 
bàn lam vic và chuyên các co' quan, don vj lien quan; kiêm tra ho so' däng k thirc 
hin 03 phuong an san xuât ci1a doanh nghip. 

- Doàn kim tra darn bào cong tác phOng, cMng djch Covid-19 (dã ducic 
tiêm vc xin và có kêt qua xét nghim Covid- 19 am tInh truóc khi den lam vic, 
thuc hiên 5K). 

- Tng hçip báo cáo k& qua kim tra sau khi kt thüc dçit kim tra. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. Các ông, bà có ten tai  Diu 
2, các doanh nghiêp và các to chcc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
quyêt djnh nay./. 

Noi nIzIn: 
- Nlnr Diêu 4; 
- UBND Tinh; l(báo cáo) 
- BCD phong, chng djch Covid-19 tinh; I 
- UBND cac huyn, thành phô; - 
- BCD phông, chong djch các huyn, thành pho; - h h 
- SO' LDTBXH; LDLD tinh; (p oi  pp 

- SO' Y t; Cong an tinh; 
- Cong ty kinh doanh ha tang KCN (thông tin don DN); 
- Phó TnrO'ng ban (phôi hpp chi do); 
- Các phông, b phn (thc hin); 
- Trang Website BQL; 
- Luu: VT, NT. 
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PHV LUC: DANH SAd DOANH NGHIEP - BOAN sO 1 K1EM TRA 
(Kern theo Quyê't dinh so' 4 ' /QD-KcNDN ngày -Z57 9 /2021) 

Tru'ông doàn: Ong Nguyen Thành Trung; sdt: 0919945346 (khu virc huyn Long Thành, Nhcm Trach) 

STT TENBONV KCN 
TONG 

LI) 
BANG 

MOI 

LB 

HIN 3T 

NQI DUNG KIEM TRA 

GIAN 

HIIN 3T 
SUNG 

LB 

1.  Cong ty TNHH Bosch Vit Nam Long Thành 2.110 240 118 X X 

Ngày 
28/9/2021 
den ngày 
30/9/2021 

(Thir ba dn 
thünàm) 

2.  Cong ty TNHH Cong Ngh Marco 
Dt May Nhon 94 

Nhà may san xut cña COng ty Yng 
Hua 

Nh Trach I 68 49 X 

COng ty Cap din và He thng LS 
Vit Nam 

Nhan Trch II 
- LOc Khang 

467 445 35 X 

Nba may san xut bao bI Vit Hung 
SaiGon 

Nhon Trach II 
-L9cKhang 

643 409 57 X X 

6.  Cong ty TNHH Stanbee Asia Vina 
Nhon Trachll 

-NhonPhu 
72 21 X 

7.  COng ty TNHH Kim Long Nhcm Trach III 54 30 X 

8.  Cong ty TNHH Soltec Vit nam Nhcm Trach III 286 162 121 X X 

Cong ty TNHH COng nghip cao su 
Chmh Tan 

Nhon Trach III 1.936 

10.  
Côngty TNHH City Focus 
Lighting 

Nhccn Trach VI 604 392 X 

11.  
Cong ty TNHH Hi Knit (däng k 
cho nhà thâu là COng ty TNHH 
Mirth Tan Tiên) 

Nhon Trch VI 44 X 

12.  Cong ty TNHH Da thuc Tai Yu Nhan Trach V 435 301 x 

Ghi c/ia:  Các thành viên tham gia Doàn kiem tra t.p trung tgi Ban Quán lj các KCN vào lic 6 già 30 phrt ngày 27/9/2021 dé xét 
nghim Covid-I9, dam báo th&i gian tham gia Doàn kiêm tra. 
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PHU LUC: DANH SACH DOANH NGHIEP - DOAN SO 2 KIEM TRA 
(Kern theo Quye't djnh sá 44t- /QD-KC'NDN ngày 57 9 /202 1) 

Truö'ng doãn: Ong Vö Ng9c Chãu, sdt: 0913850544 (khu virc thành pM Biên Hôa, thành pM Long Khánh, huyn Trãng Born và 
các huyn khac) 

STT TEN DON VI KCN TONG 
LB 

LB 
BANG 

KY 
M01 

LB 
BANG 
THIIC 

HIEN 3T SUNG 

NO! DUNG KLEM TRA 
THO'I 
GIAN 3T 

MOI 

BANG 
THUC 

HIEN 3T 

BO 
SUNG 

LB 

• 
Cong ty TNHH san phm cong 
nghip Toshiba Asia 

Amata 856 18 281 X X 

/9/20 

30/9/202 1 
(Thi'rbadn 

thr nàm) 

2. COng ty TNHH Quc t Medino Amata 31 23 X 

COng ty TNHH ông gang câu Dài 
Viçt 

Biên Hôa II 60 59 X 

Cong ty CP Tae Kwang Vina 
Industrial 

Biên HOa II 17. 141 1.000 764 X X 

Agtex Long BInh 10.509 600 500 X X 

5.  Cong ty TNHH McNgh thut Tam Phirac 1.005 314 X 

6.  
Cong ty CP CN ChInh xac Vit 
Nam 

H Nai 1.563 1.198 95 X X 

Cong ty TNHH Group Intellect 
Power Technology Vit Nam 

Long Khánh 1.577 413 109 X 

8. Cong ty TNHH Hi Fashion Vina Tn Phü 390 229 X 

Gui c/ia:  Ca'c thành viên tham gia Doàn kie2m tra tç'2p trung tgi Ban Quán lj các KCN vào lic 6 già 30 phit ngày 2 7/9/2021 dé xét 
nghim Covid-19, dam báo th&i gian tham gia Doàn kiêm tra. 
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