
UBND TINH DONG NAT CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Bc lap - Tiy do - Hsnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S:  33 /TB-KCNDN DongNai, ngày  4  tháng (O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrô'i lao dng dang thirc hin các phirong an 03 tai ch di, v hang ngày 

cua Cong ty TNHH Totalgaz Viçt Nam- Chi nhanh Bong Nai 
' A S A (KCN Go Dau, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic t'mg buóc ph'iic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mth; 

Can cir Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dn ttm thii thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông dch Covid-19; 

Can cir phung an dâ duçic phê duyt tti Thông báo so 21 89/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Ch.p thun cho 0 8/47 nguYi lao dng dang th1rc hin phuang an 03 ti 

ch cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang ph.wng tin cá nhân (tong so lao 
dng luu tri tai  doanh nghip con lai  là 39/47 ngui). Ngithi lao dng dugc di, 
ye hang ngày dam bào phãi a khu virc vüng xanh tai  dja phuong, phãi ducic tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong 
vông 180 ngày (dInh kern danh sách ngwài lao d5ng cla doanh nghip,). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngi..rai lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dä dugc chap thun bang phung tin cá nhân (xc 02 bánh 
hoc ô to duói 09 chô ngôi), dam bão an toàn không lay nhiêm. Dông thai phài 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy dnh cüa nganh yté (neu co) và kê hoach 
chCi dng cüa doanh nghip và có thông báo vai Ban Quàn l các KCN Dông 
Nai dê quân l. 

3. Yêu CtU Doanh nghip phài lam vic vâi UBND xã, phu?mg, thj trân 
ncyi nguai lao dng cu tr1j, thông nhât vic di, ye cüa nguii lao dng d UBND 
cap xã, phu&ng, thj trân k Giây xác nhn di duang. Nguäi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin Ca nhân, phãi thixc hin ding l trInh ttr noi cu tni 
den doanh nghip và nguqc 1i; tuyt dôi không dirng, d hoc ghé các khu vlrc 
khac không duing tuyên dthng hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung tai  Ph.n III cüa Van bàn s 
1171 5/LJBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa LTBND tinh huàng dn tam  thai thçrc 
hin các phu.rang an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chông dch 
Coyid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phuong hoc don nguai lao dng 
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vào doanh nghip khi chua có s1r dng cüa dja phrnmg. 

5. Khi ngüng thçrc hin phucmg an 03 tai  ch phãi dugc sir chp thun cüa 
Ban Quàn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nth có nguàri lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip th1rc hin xétnghim cho nglläi lao dng trô v da 
phucing, phái có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-.PCR am tInh (mâu 
don ho.c mu gop)  trong th?i gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

7. T chi'rc dua nguYi lao dng trâ v dja phucng bang phuong tin dua 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chrc cho ngui lao dng tr& ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phâi dam bão vic di chuyên duqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngi.r?i lao dng tth ye dja phuong. 

8. Ngiii lao dng tr& v dja phucmg phái khai báo vi Trung tam t xä, 
phung, thj trân non cu tni, tir theo döi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên con si danh sách nguii lao dng tr& v da phucnig do Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai giri, UBND phuing, xä, thj trân giám sat ngu?ii lao dng tth 
ye dja phucing trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thithng xuyên báo cáo s luçng thng, giám ngui 
luu trCi ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip va ngu1i lao dng phãi chju trách nhim truóc pháp 
lut khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin./j 

Noi nhân: 
- Cong ty TNFIII Totalgaz Viêt Nam- Chi nhánh 
Dông Nai (thc hin); 
- So Y të, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bithi.r, ChO tjch UBND huyn Long Thânh; 
- Don CA KCN Long Thành; 
- Phó TrirOng ban ph trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thuc hiën); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



CTY TNIIH TOTALGAZ VIET NA.MI 
CNDONGNAI 

DANH SACH NGUOI LAO BONG DI YE HANG NGAY 

Stt HQ và ten So MNDICCCD 

Nol cu trü (ghi rO khu phô/ Ap, pluriYng/xã, 
huynJTP) 

Vung xanh 
(dánh dan X) 

Da tim vãc xiii 
mffl 2 (dánh 

X) 

Da iii nhim Covid-19 va 
dlêu tn khöl trongvông 
180 ngày (dánh dan X 

lieu cO) 
Khu phó/ Ap Phiro'ng/x Huyn1FP 

1 Nguyen Duith Cirng 272063147 Ap 5 X. Tan Hip H. Long Thnh X X 

2 Büi HoàngHãi 370927003 Ap 8 X. Phuâc BInh H. Long Thãnh X X 

3 LêVänDat 270873072 Ap5 X.PhucBInh H.LongThành X X 

4 Tnrcxng Dinh Nguyen 272728252 Ap7 X. Bàu Can H. Long Thãnh X X 

5 LêMinhThic 381481256 Ap2 X.PhirâcBuith H.LongThanh X X 

6 HurthQuangToàn 271281556 Ap3 X.PhuâcBInh H.LongThanh X X 

7 Nguyen Van Hung 271094794 Ap 5 X. B Cn H. Long Thãnli X X 

8 Phain Mai 271177659 Ap 2 X. Tan Hiêp H. Long Thành X X 
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