
UBND TINH DONG NAI 
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CAC KHU CONG NGHIP  
S: , /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1IT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Dng Nai, ngày  (91  tháng  —10  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtro'i lao dng dang thiyc hin các phirong an 03 tii ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Nasan HCM Vit Nam 
A 9 A 

(KCN An Phiro'c, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tmg bithc phiric hôi các ho.t dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phOng 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mcii; 

Can cir Van bàn s 1 1715/UBNID-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dn tm thai thirc hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phucmg an dã dugc phé duyt ti Thông báo s 2889/TB-KCNDN 
ngày 11/8/2021 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Ch.p thu.n cho 9/277 ngthi lao dng dang thirc hin phung an 03 ti 
ch cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân (tong so lao 
dng luu trü ti doanh nghip con li là 268/277 nguii). Ngtthi lao dng duqc 
di, ye hang ngày dam bào phâi a khu virc vüng xanh tai  dja phuang, phài dugc 
tiêm väc xin It nhât 01 mQi (sau 14 ngay) hoc dâ diêu trj khôi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày (dInh kern danh sách ngtc&i lao dng cza dQanh nghip,). 

2. Doanh nghip chu trách nhim t chirc cho nguai laO dng di, v hang 
ngày theo phuang an dà dugc chap thun bang phung tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to duói 09 chô ngoi), dam bâo an toàn không lay nhim. Dông thi phài 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy dnh cüa ngành yté (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vai Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai dê quàn 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phãi lam vic vOi UBND xà, phuông, th tr.n 
ncii nguai lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa nguai lao dng de UBND 
cap xâ, phuô'ng, th trân k Giây xác nhn di du?mg. Nguii lao dung khi di, ye 
hang ngày bang phung tin Ca nhân, phài thirc hin dung 1 trinh tir noi cu trü 
den doanh nghip và nguqc lai;  tuyt dôi khOng dirng, d hoc ghé các khu virc 
khác khOng dung tuyên duang hoc 1 trinh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Ph.n III cüa Van bàn so 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huang dan tam thai thirc 
hin các phumig an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguai lao dng ye dla  phuung hoc don ngu&i lao dung 
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vào doanh nghip khi chua có si dng cüa dja phuang. 

5. Khi ngrng thrc hin phuang an 03 tti ch phâi ducic st1 chp thu.n cüa 
Ban Quân l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có ngu1i lao 

dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xetnghim cho nguii lao dng tr& v dja 
phucmg, phái có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mâu 
dan hotc mu gop) trong thi gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu. 

7. T chirc dua ngithi lao dng tr& v dja phi.rong bang phuang tin dua 
don tp trung. Tru&ng hcrp doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng tth ye dja 

phuang bang phucrng tin Ca nhân thI phái dam báo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhtn vic di 1i cho ngi.thi lao dng tth ye dja phuong. 

8. Ngu?ii lao dng trâ v da phuong phái khai báo vi Trung tam Y t xã, 

phuing, thj trân fbi CU trü, t1r theo dôi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 

nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Ca s danh sách ngui lao dng tth v dja phuong do Ban Quàn l 
các KCN Dông Nai gi:ri, UBND phuO'ng, xã, thj trân giám sat nguri lao dng tr& 

ye dja phuong trong thçrc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thuOng xuyên báo cáo s luçrng tang, giám ngui 
luu trill t.i doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngixOi lao dng phái chtu trách nhim truâc pháp 
1ut khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.4k 

} (phi 

Noi nI,n: 
- Cong ty TNHH Nasan HCM Vit Nam (thc hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bithu, ChO tch UBND huyn Long Thành; 
- DOn CA KCN Long Thanh; 
- Phó Trumg ban phu trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thçxc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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DANH SAd NHAN VIEN BANG K DI yE HANG NGAY BANG PHUNG TIN TP TRUNG 

Stt 

I 

Msnv 

NS1297 

Ho ten Ngay smh 

18/01/1990 

tinli 
So CMNI) Ngay cap 

14/11/2011 

Noi cap 
Bô 

phan 
Chu'c vu 

thai clii chô o 
hien tai 

CôngtyTNHH 
Nasan HCM Vit 

Long Thành, Dng 
Nal 

Dien thoai 

0944444722 

Then so xc 

6OLD-03524 

TLm 

vaccin 

2 mUi 

2 müil 

Chi 
chu 

Nam 024271897 TpHCM Tài x Tài x 

2 NS0006 
DAM 
THANI-1 
GIANG 

09/02/1988 Nam 131250117 29/08/2005 Phü th9 

Ngh An 

Chat 
krcmg 

Trtroiig 
phông 

T35KhuCu 
Xéo , Thj Iran 
Long Thanh Dong 
Nai 

0888090288 6OLD-03524 

3 NS0138 02/02/1992 Nam 186953950 14/08/2010 
lnvà Lp 

Quàn i 

T35KhuCu 

ng 
Nai 

0969960402 6OLD-03524 1 mlii 

4 

5 

NSO 181 

NSOI 83 

J1N 
14/02/1990 Nam 125427191 05/12/2007 Bc Ninh Dinnhia Quàn I 

T6 tru&g 

T,35KhuCâu 

ng 
Nai 

0971093094 6OLD-03524 I mlii 

15/08/1988 Nam 125397177 29/11/2012 Bc Ninh Dünn1a 

T35KhuCu 

°' 
Nai 

0979263145 6OLD-03524 I miii 



Stt 

S 

7 

8 

9 

Msnv 

NS0134 •VAN 

Ho ten 

NGUYEN 

TUYEN 

Ngày sinh 

08/12/1988 

'°' 
tinh 

Nam 

S CMND Ngày cp Ni cp 
B 

phtn 

Apchul ( 
Bin nhra 

) 

Lp rp 

Chñ'c vu Th CIII ChO 

hiçn tu 

T35KhuCu 
Xéo, Thi TranS  
Long Thãnh Bong 
Nai 

then thoai Bin s 
Tiêrn 

vaccrn 
Ghi 
chu 

162984114 19/03/2003 Nam Djnh 

Ciic tnrâng 
cvc cânh 

v trt tu 
xähi 

Thai 
Nguyen 

Quâng 
Narn 

K9 thut 

Quãn 1? 

0945999812 

0975473833 

6OLD-03524 

6OLD-03524 

I mOl 

I mfli 
NS0095 

VAN 
25/06/1984 Narn 

Nam 

038084022408 17/06/2020 

Ta 35 Khu Cu 

Nai 

6OLD-03524 I mUi 
NSO4I.1 

MUtE VAN 
HIEN 

29/02/1984 090846123 30/07/2017 Xachul Quin 

1635 KhuCau 
Xéo Thi Tran 
Long Thành Bong 
Nai 

0942665427 

NGUYEN 
THI THU 
NGUYET 

15/10/1998 Nt 206195740 11/07/2013 
Thông 
dich 

Nhân 

1635 Khu Can 
Xéo , Thj Tran 
Long Thành Bong 
Nai 

0393443451 6OLD-03524 1 rntii 

Nasan, ngà . Tháng./Q.. Nàrn 2021 
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