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THÔNG BAO 
• A A P • A V/v cho ngirori lao dçng dang thirc hiçn cac phirong an 03 ti cho di, ye hang ngay 

9 A A A cua Cong ty Co phan HI Viçt Narn 
. A A 9 9 A (KCN Giang Then, huyçn Trang Born , tinh Bong Na.) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng bixâc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn s 1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hrnng dan tam  thñ thirc hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cu phixang an dã duçic phê duyt tai  Thông báo sO 283 7/KCNDN-LD 
ngày 04/9/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét dê nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 6/15 ngithi lao dng dang thirc hin phung an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phizang tin cá nhân và xe dixa 
mac (tong so lao dng liru trü t?i  doanh nghip cOn lai  là 9/15 ngii&i). Ngixai lao 
dung duc di, ye hang ngày dam bão phài & khu virc vüng xanh tai  dja phuang, 
phãi duc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khOi bnh 
Covid- 19 trong vOng 180 ngày (dInh kern danh sách). 

+ Dot 1: tü ngày 02/10/2021 den 9/10/2021: 3 nguäi, t' 1 20%. 
+ Dçit 2: tir ngày 9/10/2021 den 16/10/2021: 3 ngu&i, t l 20%. 

2. Di vâi ngithi lao dng di, v hang ngày b&ng phrcing tin tp trung: 
2.1 Doanh nghip chju trách nhim tO chirc cho nglx&i lao dng di, ye 

hang ngày theo phrnmg an dã duqc chap thun bang phucmg tin dim don tp 
trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. Dông thai phâi thirc hin xét nghiêm 
djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoach chü dng cüa doanh 
nghip và có thông báo vai Ban Quàn 1 các KCN Dông Nai dê quàn l. 

2.2 . Doanh nghip phài dam bâo nguyen täc trén mOt  phuong tin dim 
don chi có nguYi lao dng cüa mt doanh nghip; nguai lao dng di xe nao ye 
xe do. Ngu&i lao dng len xe phài do than nhit, không bô trI len xe ngisai có 
biêu hin sot; quàn l ch ngôi cô djnh tren Xe. Không dirçic dung, do, di vào 
nhüng ncii khác d ngi.räi trên xc tiêp xüc yâj nguai ngoài; thirc hin kh khuãn 
phuong tin sau mi chuyên di, ye. 

3. Dôi vài nguai lao dng di, ye hang ngày bang phixang tin cá nhàn: 
3.1 Doanh nghip chju trách nhim to chüc cho ngithi lao dng di, ye 

hang ngày theo phi.rcing an dâ dugc chap thun bang phuong tin cá nhãn (xe 02 
bánh ho.c ô to duài 09 chô ngOi), dam bào an toàn khOng lay nhiêrn. Dông thai 
phãi thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) yà kê 
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hoch chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vài Ban Quãn 1 các KCN 
Dông Nai dê quãn 1. 

3.2 .Yêu câu Doanh nghip phâi lam vic vâi UBND xä, phu&ng, thj trãn 
nai ngixñ lao dng ci.' trU, thông nhât vic di, ye cUa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xä, phi.thng, thj trân k Giây xác nhn di dung. Ngixii lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phixang tin cá nhân, phâi th%rc hin diing l trInh tir nai cu trü 
den doanh nghip và ngixqc lai; tuyt dôi không dung, do hoc ghé các khu vrc 
khác không diing tuyên dithng hoc l trInh di chuyên. 

4. Thirc hin day dü các ni dung ti Phãn III cüa Van ban so 

1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dn tim th?ñ thrc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngix&i lao dng ye dja phucmg ho.c don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sr dông cüa dja phi.wng. 

5. Khi ngung thrc hin phuong an 03 ti chô phâi &rçlc sr chap thuan cüa 
Ban Quán l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai cO ngi.thi lao 
dng tth ye. 

6. Doanh nghip thiic hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ ye dja 
phuong, phái có kêt qua xét ngMm bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc rnâu gop)  trong th&i gian 03 ngày ke tr ngày lay rnau. 

7. To chixc dua ngu&i lao dng tth ye dja phuang bang phucmg tin dtra 
don tp trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phu(mg bang phuang tin cá nhân thI phái dam bâo 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 lai cho nguYi lao dng tth ye dja phuong. 
8. Ngu&i lao dng tr& ye dja phucing phái khai báo vói Trung tam Y tê xA, 

phuàng, thj trân nai cu trO, t1r theo dôi sue khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co sâ danh sách nguäi lao dng trà ye dja phuong do Ban Quan l 
các KCN Dông Nai giri, UBND phu?mg, xa, thj trân giám sat nguOi lao dng trâ 
v dja phrnmg trong th1rc hin các bin pháp phOng chông djch. 

10. Ch d báo cáo: Phài thtr&ng xuyen báo cáo s luçrng tang, giãm 
nguO'i lu'u trü ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN DOng Nai. Thirc hin 
ch d báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

11. Doanh nghip vâ ngi.thi lao dng phãi chju trách nhim trurc pháp 
1ut khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xay ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 
nghip bitt, thirc hin.M 

Ncinhn: 
- Cong ty CO phân Hi Vit Nam (thrc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LOLD tlnh 
- UBND TP. Bin HOa, H. Trang Born; 
- CA Xà Giang Diên và xA An Vin; 
- PhO Tnxâng ban phix trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tArn (thi,rc hin); 
• Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

(ph& hçip); 

  

Phim Van Ctrb'ng 



- Hi V1A 

Company/Cong ty CONG TY CO P1-IAN HI VIT NAM (HI VINA JSC) 
AddressfDja chi: LO 03, dtthng s 4, KCN Giang Din, x1 Giang Din, H. Trang Born, Tlnh Dng Nai, Vit Nam 
Contact/Lien hG: 0251 3686 731 
Tax code/ M so Thu& 3603728443 
Email: hivina0835©gmail.com   

DANH SACH NGUI LAO DQNG DI YE HANG NGAY 

Stt HQ và ten CMND/CCCD/ 

HC 

No'i ctr trü (ghi rö khu ph6l p, phuông/xä, 
huyn/TP) Vzng xanh 

(dänh du X) 

Dl tiêfll vAc xin 
mOi I cách day 

14 ngãy (dánh 
duX) 

Da bj nhim 
Covid-19 và 
aiu tn lthöi 

vöng 
180 ngày 

(dánhduX 

nu cô) khu ph& p Phtr&ng/xa. HuyntTP) 

Kim MyungKi M8'l 141381 KDCAnHôa AnHôa BiënHôa X X 

2 Jeon Dal Woo M0426026 KDC An Hôa An Hôa Bin Hóa X X 

JangDong Won M17302173 KDCAnHôa AnHôa Bi8nHóa X X 

Nguyn Thj Thty Kiu 271938473 Ap 6 An Vin Tráng Born X X 

Tang VAn Hin 001084039202 KDCAnHóa AnHôa BiAnHóa X X 

6 Nguyen Xuãn Vu 042080000532 KDC An Hóa An Hôa Biën Hàa X 
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