
THÔNG BAO 

V/v cho ngirô'i lao dng dang thirc hin các phuong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Tata Auto Accessory Vit Nam 

(KCN Long Khánh, thành ph Long Khánh, tinh Dung Nai) 

Can cü K hoach s 111O2IKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bithc phvc hôi cac hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chOng djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 

mói; 
Can eli Vn bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 

hu&ng dan tarn th&i thrc hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cli phuong an dã duçic phê duyt tti V bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj cUa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho 5/39 ngui lao dng dang thirc hin phung an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin cá nhân (tong s lao 
dng km trü ti doanh nghip con li là 34 ngui). Ngui lao dng duçic di, ye 
hang ngày dam bâo phâi a khu vrc vüng xanh tti dja phucing, phài duçic tiêm 
väc xin It nhât 01 mfli (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong 

vOng 180 ngày (dInh kern danh sách,). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chlrc cho ngi.rii lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dä duçic chap thu.n bang phucmg tin cá nhãn (xe 02 bánh 
ho.c ô to duâi 09 ch ngoi), dam bào an toàn không lay nhiêm. DOng thii phài 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vói Ban Quàn l các KCN Dông 
Nai dê quàn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phài lam vic v&i UBND xâ, phu&ig, thj tntn 
noi ngrnM lao dng cu trli, thông nhât vic di, ye cüa nguai lao dng dê UBND 
cap xâ, phuing, thj trân k Giây xác nhn di dithng. NgLr?Yi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phi.rang tin cá nhãn, phâi thic hin dung l trInh tir nai cu trü 

den doanh nghip và nguccc li; tuyt dôi không drng, do hoc ghé các khu virc 
khác khOng dñng tuyen du?mg ho.c l trInh di chuyên. 

4. Thic hin dy dli các ni dung tai Ph.n III cüa Van bàn s 

1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dan t.m thai thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phOng chông djch 
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Covid-19. Không cho nguäi lao dng v dja phucing hoc don nguñ lao dng 
vào doanh nghip khi chixa có sir dng cüa dja phuang. 

5. Khi ngrng thirc hin phuong an 03 ti ch phãi duçic sr chap thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dong Nai và UBND huyn, thành phô nai Co ngix?ii lao 

dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét ng1iim cho ngui lao dng trâ v dja 
phuong, phâi cO kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mk 
&m ho.c mu gop) trong thii gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

7. T chirc dixa nguii lao dng tr& v dja phucmg bng phxang tin dua 
don tp trung. TrixYng hçip doanh nghip to chüc cho nguñ lao dng trâ ye dja 

phuong bang phuang tin cá nhân thi phái dam bâo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toãn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ngithi lao dng trâ ye dja phrnmg. 

8. Nguii lao dng tr& v dja phuang phái khai báo vci Trung tam Y t xä, 

phung, thj trân nai cu trü, tr theo dôi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca so danh sách ngu&i lao dng trO v dja phuong do Ban Quân l 
cac KCN Dông Nai gii, UBND phuOng, xã, thj trân giám sat nguOi lao dng tr& 

ye dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thuOng xuyên báo cáo si luçing tang, giãm nguOi 
lu'u trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thixc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim th'(r 3. 

10. Doanh nghip và nguOi lao dng phãi chju trách nhim truOc pháp 
lut khi không thijc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xày ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.k7 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH Tata Auto Accessory VN (thi,rc hin); 
- Sà Y t, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND TP. Long Khanh; 
- CA KCN P. Su6i Tre và P. Bmnh Lc; 
- Phó TwOng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (th,rc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 

(phi hqp); 

Phim Van Ctrô'ng 



CONG TY TNIIH TATA AUTO ACCESSORY VIT NAM 

DANU sAcn NGUfl LAO DNG DI YE HANG NGAY 

Sn llç vã ten Sit CMNDICCCD Nol cii' (ni (ghi rO khu phit! Ap, phlrong/xa, huynTFP) 
Vüng xanh (dnh du 

X) 

D item vc xin müi 1 
cách dy 14 ngãy (dá 

nh du X) 

, 

Dab 
Covd 19 và 

trjkhöf trong vôg 
ISO ngày (dInh 
dgu X nu c6) 

1 VôngTAcSn 261412189 PbongtroAnhVit,s484H8ThiHuing.KP2 Xuinlrung Longkhnb X X 

2 nguy&wân boa 272265737 117/40 , tt 26A khu ph8 2 xuAn thanh ' Long khtnh X X 

3 NguynThiThanhCa 272390730 DthngPIuunHuyCh6 Ph6l3lnh LongKhánh X X 

4 NguyënVanNbn 271851570 To6A,ApRusngHOi bãovinh Long Klthnh X X 

5 irLi Thj Cm My 272790574 Ap Rung Tre bitó quang Long KhOnh X X 
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