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QUYET D!NH 
Kiêm tra vic to chá'c cho ngirôi lao dng vào doanh nghip d thirc hin san xut 

theo phtro'ng an "03 xanh" cüa Cong ty TNHH Elite Long Thành 
tai KCN Lôc An — BInh Soii 

TRIJ'JNG BAN BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP OONG NA! 

Can c& Quye't djnh sO' 2194/QD-BcDQG ngày 2 7/5/2020 cza Ban chi dgo 
QuOc Gia ye vic hwOiig dan phông, chOng và dánh giá nguy cci lay nhilm dich 
Covid-19 tgi ncii lam vic và kj tác cüa nguài lao d5ng, 

Can ct K hogch so' 97/KH-BGD ngày 22/6/2021 cüa Ban chi dgo phông 
chOng cljch bnh viêm ththng hO hap cap do chzng mài vi rit Corona gay ra ('gQi 
tat là Ban chi dao phông, chOng C'ovid-19 tinh) ye vic phOng, cho'ng djch bnh 
Govid-19 tai các co' sá san xuát /dnh doanh, khu cong nghip (KCN) trên dja bàn 
tinh DOng Nai, 

Cän cü van ban sO' 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và sO' 7482/UBND-
KGVX ngày 01/7/2021 cüa UBND tinh DOng Nai ye vic ngu'ài lao dc5ng iwu trz 
tqi ncri lam vic dé dam báo hogt dc5ng san xuât ldnh doanh và phOng, chOng dch 
C'ovid- 19; 

Can cü' van bàn sO' 6358/BCD-SYT ngày 04/8/2021 cla Ban chi dgo phông 
chOng djch Covid-19 ye vic tiêp tyc ldêm tra cOng tác phOng chóng d.ich Govid-
19 tgi các doanh nghip, cc' sà san xuát kinh doanh; 

Can cü' van bàn so' 9570/UBND-KGVX ngày 11/8/2021 cia UBND tinh v 
vic tang cwO'ng cOng tác kiêm tra, xi'r l ye thicc hin phwo'ng an "03 tgi chO" tgi 
các doanh nghip, cci sà San xuát kinh doanh trên dja bàn tinh, 

Can cz' Quye't dfnh so' 301/QD-KC'NDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quán lj các 
KCN ye viêc Ban hành Hu'oig dan vic bó trI tgm tri tp trung tgi doanh nghip 
KCNDôngNai dêphOng chOng Covid-19, 

Can cü QuyEt djnh so' 357/QD-KcNDN ngày 06/8/2021 cza Ban Quán l cac 
KCN ye viçc diêu chInh Quyet djnh 30]/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cáa Ban 
Quán lj các khu cong nghip ye Ban hành Hu'ó'ng dan vic bO tn tgm tni tp trung 
tgi doanh nghip Khu cOng nghip DOng Nai dê phông chOng Covid-19; 

án ci KI hogch so' 11102/KJ-I-UBND ngày 15/9/2021 cia UBND tinh Dng 
Nai ye vic tüng bithc phyc hOi các hogt dç5ng kinh té xd hç5i, an ninh quOc phông dam 
báo cOng tácphOng, chOng djch CO VID-19 tgi tinh Dóng Nai trong tinh hInh mài, 

Can ci van ban so' 11 715/UBND-KG VX ngày 25/9/202 1 cia UBND tInh Dng 
Nai ye vic hirOng dan tgm th&i thyv hin cácphuvng an san xuat kinh doanh dam báo 
cOng tác phOng chOng djch COVID-19. 
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QUYET D!NH: 
Diu 1. Thành 1p Doàn kim tra vic t chüc cho nguii lao dng vào doanh 

nghip dê thirc hin san xuât theo phuong an "03 xanh" va b trI cho ngithi lao 
dng di ye cüa Cong ty TNHIH Elite Long Thành tai KCN Lc An — Birth Son. 

1. Thôi gian và dja dim kiêm tra: Vào hue i4h ngày 28/9/202 1 ti Cong ty 
TN}IH Elite Long Thành, KCN Lc An — BInh Son. 

2. Ni dung kim tra: 
2.1- Kiêm tra các diêu kin lien quan den vic dàng k3 th'grc hin phuang an 

san xuât "03 xanh" và vic to chüc cho ngui lao dng di, ye dê thirc hin hoat 
dng san xuât cüa Cong ty ti KCN Lc An — BInh Son. 

2.2- Kiêm tra vic phông, chông djch bnh Covid-19 cüa Cong ty. 
Diu 2. Thành 1p doàn kiêm tra gôm các ông, bà sau day: 
1.Ban Quãn I các KCN: 
- Ong Ngô Thanh Quang, Tnthng phOng Phông Quin l Lao dng — Trixing doàn; 
- Ong Nguyen Trung Thành, Tnrâng phông Quãn l Doanh nghip — Phó doàn; 
- Ba Nguyen BIch Thão, Chuyên viên Phông Quàn l Lao dng — Thu k. 
2. Dai din UBND huyn Long Thành. 
Diu 3. Doàn kiêm tra có nhim vçi, quyôn hn theo quy djnh cüa pháp lu.t, 

cuthé: 
- Thic hiên kiêm tra dung ni dung, thai gian, dja diem lam vic; 1p biên 

ban lam vic và chuyên CáC co quan, don vj lien quan; kiêm tra hO so däng k th1rc 
hin phuong an san xuât "03 xanh" cüa doanh nghip. 

- Doàn kim tra dam bão cong táe phông, ehông djch Covid- 19 (dâ duqc 
tiêm vàc xin Va Co két qua xét nghim Covid-19 am tInh truâc khi den lam vic, 
thirc hiên 5K). 

- Tng hcp báo cáo kêt qua kiêm tra sau khi kêt thüc dqt kiêm tra. 
Diu 4. Quyét djnh nay co hiu lirc ké tü ngày k; CáC thành viên CO ten trong 

Diu 2 cüa Quyêt djnh; Cong ty CP TN}IH Elite Long Thành chju trách nhim thi 
hành Quyet djnh này. 

No'inhân: 
- Nhu Diêu 4; 
- Cong ly CP TNHH Elite Long Thành; 
- COng ty kinh doanh h tang KCN (thông tin den DN); 
- PhO Trithng ban (phOi hcip chi dao); 
- Các phông, b phn (thc hin); 
- Trang Website BQL; 
-Luu:VT,NT. 
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