
UBND TINH DONG NAT CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
BAN QUAN Oc 1p - Ti do - Hinh phüc  

CAC KHU CONG NGHIP 
S: 41r/QD-KCNDN Dng Nai, ngày/ tháng9 nám 2021 

QUYET B!NH 

Kim tra vic dàng k rnoi, dang thirc hin và b sung lao dng cüa 13 doanh 
nghiçp thrc hiçn 03 ti cho trong cac khu cong nghiçp (KCN) 

TRU75NG BAN BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIP BONG NA! 

Quoc Gia ye viçc hu'óiig dan phOng, chOng và dánh giá nguy Ca' lay nhiêm djch 
Can cz Quyt djnh sá 2194/QD-BcDQG ngày 2 7/5/2020 cia Ban chi dçxo 

Covid-19 tgi ncii lam vic và kj tác cza ngtrO'i lao dng, 

Can cá' Ké hoQch s 97/Kf-I-BGD ngày 22/6/2021 cza Ban chi dqo phông 
chông d/ch bnh viêm du'&ng ho hap cap do ching mó'i vi rut Corona gay ra ('gQi 
tat là Ban chi dgo phOng, chông Covid-19 tinh) ye vic phOng, chOng djch bnh 
Covid-19 tgi các cci sá san xuát kinh doanh, khu cong nghip (KCN) trên dja bàn 
tinh Dông Nai, 

C'än cu' van ban s 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và sO' 7482/UBND-
KGVX ngày 01/7/2021 cza UBND tinh DOng Nai ye vic ngwO'i lao d3ng liru tri 
tgi no'i lam vic dê dam báo hogt dc5ng san xuát kinh doanh và phông, chOng djch 
Covid-19; 

Can ci van ban sO' 6358/BGD-SYT ngày 04/8/2021 cia Ban chi dgo phOng 
chOng dich Covid-19 ye vic tiêp tyc kiêm tra cOng tác phOng chOng d.ich Covid-
19 tgi các doanh nghip, cci sO' san xuát kinh doanh, 

Can c& van bàn sO' 9570/UBND-KGVX ngày 11/8/2021 cia UBND tinh ye' 
vic tang cu-&ng cOng tác kiêm tra, xz- l, ye thrc hin phu'ong an "03 tgi chO" tqi 
các doanh nghip, cci sO' san xuât kinh doanh trên dja bàn tinh; 

Can cu' Quylt dlnh  sO' 301/QD-KcNDN ngày 14/7/202 1 cza Ban Quán ly' 
KCN v vic Ban hành Hwó'ng dan vic bO tn tqm trá tp trung tgi doanh nghip 
KCNDOng Nai dêphOng chOng Covid-19; 

Can ci Quyé't djnh sO' 357/QD-KNDN ngày 06/8/2021 cua Ban Quán iy' cac 
KCN ye vic diêu chinh Quyêt djnh 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cza Ban 
Quán ly' các khu cOng nghip ye Ban hành Hithng dan vic bO tn tgm trá tp trung 
tgi doanh nghiép Khu cOng nghip DOng Nai d phOng chOng Covid-19, 

Can ci hi so' dàng ky' mó'i yà dáng icy' bO' sung lao e45ng  thy'c hin 03 phu'cing 
an phu'ong an san xuât cho ngzthi lao dng cua các doanh nghip. 

QUYET D!NEI: 
Biu 1. Thành l.p Doàn kim tra vic däng k mói, dang thirc hin vâ b 

sung lao dng cüa 13 doanh nghip thirc hin "03 ti chô" trong các khu Cong 
nghip (KCN). 
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1. Doanh nghip, thôi gian và dja dim kim tra: Theo danh sách dInh kern. 
' • 2. N9i dung kiem tra doi vol doanh nghiçp (lang ky mo'i '03 ti cho": 

Kim tra diu kin bá trI lam vic và an, a tam trü ngay tai  doanh nghip (dáp 
irng duqc yêu câu cüa cong tác phông chông djch Covid- 19, cong tác dam bão an 
ninh trt tir, phông chông cháy no, an toàn thirc phâm, v sinh mOi trithng,...), tp 
trung vào các nOi  dung: 

2.1- Ntyi tarn  trii: Phãi tách bit khOi các khu virc san xu.t, khu vc nguy 
hiêm, Co cong ra vào chung có the kiêm soát. 

2.2- Co bin báo: KHU V1)C TAM TRU TIP TRUNG — KHONG PHAN 
si)' MIEN VAO; Co diem khai báo y tê, quét m QR khi ra vào; Bô trI camera tai 
cac vi trI ra vao, hành lang dê kiêm soát boat dng ra vào; Bô trI h th6ng ba d có 
the phát thông báo cho toàn khu tam  trii khi can thiêt. 

2.3- Dim khr khun (phucing tin, hang hóa và dung djch sat khu.n tay cho 
ngiiai lao dng); 

2.4- Dim ngbi ngai (tách bit riêng cho nam - nü, thông thoáng, có 1i thoát him); 
2.5- Dirn an ung (darn bâo theo quy djnh an toàn v sinh thrc ph.m và cong 

tác phông chông djch: thiêt ké tách bit khOi các khu vrc khác; thoáng, mat, dü ánh 
sang, phãi có vách ngan cach các chô ngôi vai nhau hoc bô tn 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 narn riêng, nü riêng; s1r diving nba 
v sirth chung thI không qua 12 ngi.thi/1 nhà v sinh); 

2-7- Dim t.p kt rác thai r&n (vj trI cui huang gió; din tich duqc tInh toán 
dê có the tam  giü rae thai trong vOng 1 ngày). 

2-8- B trI phông each ly ttm than tai  doanh nghip riêng bit FO, F 1: Dam bão 
tách riêng vani khu san xuât và tam  trü; kjp thai i.ng phO khi phát hin nguai lao dng 
có mt trong các biêu hin bnh hoc có xét nghim duang tInh vOi SARS-COV-2 
hoc có tiêp xüc gân vâi tnring hçp bnh. 

3. Ni dung kim tra di vó'i doanh nghip bi sung lao dng: 
3.1- Vic thirc hin 03 phucing an san xu.t cho nguai lao dng theo Quyt djnh 

so 301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 và Quyêt djnh so 324/QD-KCNDN ngày 
17/7/2021 cUa Ban Quãn l các KCN Bong Nai. 

3.2- Rà soát, dánh giá nguy c lay nhim djch Covid- 19 theo Quyt djnh s 
2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cüa Ban chi dao  Quôc Gia phOng, chông djch 
Covid-19; kiêm tra mt d ngixai lao dng, chê d an, a, phic lçii tai  khu  tam  trü. 

3.3- Danh sách nguai lao dng dng thuan luu trü thuc vUng xanh. 
3.4- Danh sách nguäi lao dng tham gia các ln xét nghim Covid-19. 
3.5- H sa tam  tra cüa nguai lao dung lam vic theo 03 phiicing an. 
3.6- B Ni quy ncyi luu trü cUa nguai lao dng. 
3.7- Ban Cam kt thçrc hin dy dü các diu kin khi th?c hin 03 phuang an 

san XUtt. 
3.8- Kim tra khu each ly tai  ch, kim tra thirc hin "5K". 
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Diu 2. Thãnh 1p doàn kim tra gm các ông, bà sau day: 

1. Ban Quãn 1 các KCN: 

- Ong Hoàng Van Trtrng, Trithng phông PhOng Quân 15' Quy hoch và Xây 
di,rng — Phi trách Doàn; 

- Chuyên viôn Ban Quãn 15' các KCN theo phãn cong phii trách dja bàn tai 
Thông báo so 320511 B-KCNDN ngây 16/9/202 1 cüa Ban Quãn 15' các KCN (gia hn 
Phi 1ic 2 dInh kern Thông báo so 2748/TB-KCNDN ngày 01/9/2021) — Thu k5'. 

2. Di din các co quail: 

- Cong an tinh. 

-S&Yt. 

- Lien Doàn Lao dng Tinh. 

Diu 3. Doàn kim tra có nhim vii, quyn hn theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
ci,ithê: 

- Thirc hin kim tra dung ni dung, thyi gian, dja dim lam vic; 1p biên 
ban lam vic và chuyên các ca quan, dcm vj lien quan; kiêm tra ho sci däng k5' thirc 
hin 03 phiiong an san xuât cüa doanh nghip. 

- Doàn kim tra dam báo cong tác phông, chng djch Covid- 19 (dã duc 
tiêm väc xin và có kêt qua xét nghim Covid- 19 am tInh truâc khi den lam vic, 
thrc hin 5K). 

- Tng hçp báo cáo kt qua kim tra sau khi kt thüc dçit kim tra. 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày k5'. Các ông, bà có ten ti Diu 
2, các doanh nghiôp và các tO chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
quyêt djnh này./>,. 
Noi nhân: 
- Nhis Diu 4; 
- UBND Tinh; 
- BCD phông, ch6ng djch Covid-19 tinh;

cáo) 

- UBND các huyn, thành ph; 
- BCD phông, chong djch các huyn, thành Pho;} (phi hqp) 
- S LDTBXH; LDLD tinh; 
- Sâ Y té; Cong an tinh; 
- Cong ty kinh doanh h t.ng KCN (thông tin dn DN); 
- Phó Tru&ng ban (phi hçip chi dao); 
- Các phàng, b phn (thrc hin); 
- Website BQL; 
-Ltru:VT,NT. 

KT. TRIIUNG BAN 
PHO TRIXOG BAN 
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PHU LUC: DANH SACH DOANH NGHIEP - BOAN KIEM TRA 
(Kern theo Quyt djnh s  49  /QD-KCNDN ngày / 9 /2021) 

Truông doan: Ong Hoàng Van Tru'o°ng; sdt: 0933980996 

STT TEN BaN VI KCN TONG 
LI) 
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NO! DUNG KIEM TRA 
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BANG 
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H SUNG 

1 • 
Cong ty TNHH VP Components 
Vit Nam) 

Amata 387 54 48 X X 

Tirngay 
30/9/202 1 
dn ngày 

02/10/2021 
(Tir thr näm 
dn thir bay) 

2 • 
Cong ty TNHH EPE Packaging 
Vit Nam) 

Amatu 126 50 17 X X 

3. 
Cong ty TNHH Murata 
Manufacturing Vit Nam H Chf 
Minh 

Biên HOa II 1273 79 100 X X 

• 
Cong ty CP duçic phm Otsuka 
VietNam 

Biên HOa II 270 124 X 

• 
Cong ty C phn Sonadezi Long 
BInh 

Biên HOa II 112 7 19 

6. 
Chi nhánh Cong ty TNHH G Poh 

Huat Vit Nam 
Tam Phuàc 650 X 

7. Cong ty TNHH Aica Dng Nai GO Du 110 55 15 X X 

8. Cong ty TNHH AK Vina GO Du 108 85 5 

• 
Cong ty TNHH Dae Duk Band 
Vietnam 

Long Thãnh 35 14 6 X X 

10. Cong ty Sika hUu hn Vit Nam Nhcm Trch I 218 48 7 X X 

11. Cong ty TNHH King's Grating Nhon trch II 273 72 7 X X 

12 • 
Cong ty TNHH Chi may American 
& Efird Viêt Nam 

Nhon Trach VI 248 179 25 X X 

13. 
CONG TY TNHH KCC (VIT 
NAM NHCN TR4CH) Nhan Trach VI 145 85 14 X X 

Ghi c/ia: Các thành viên tham gia Doàn kiêm tra t2p trung tgi Ban Quán lj các KCN vào lzc 6 gi& 30 phát ngày 30/9/2021 d xét 
nghim Covid-19, dam báo th&i gian tham gia Doàn kiém tra. 
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