
UBND TINH DONG NA! CONG HOA XA HO!  cHU NGHTA V1T NAM 
BAN QUAN LV Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: /TB-KCNDN DngNai, ngày  03  tháng-'f  0  nám 2021 

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

cüa Cong ty TNHH Belmont Manufacturing 
(KCN Long Due, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

* Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tmg buOc phc hôi các hot dông kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hlnh 
mâi; 

Can cü Vn ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan tarn thai thirc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo Cong 
tác phàng chông djch Covid-19; 

Can cii phi.rcing an dã di.rçic phé duyt t.i Thông báo s 1 847/TB-KCNDN 
ngày 23/7/202 1 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho 14/72 nguai lao dng dang thirc hin phiing an 03 ti 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân (tong so lao 
dng km trü ti doanh nghip con li là 5 8/72 nguai). Nguai lao dng duçic di, 
ye hang ngày dam bão phái & khu vrc vüng xanh tai  dja phxong, phâi duçic tiêm 
vac xin It nhât 01 mQi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong 
vOng 180 ngày (dInh kern danh sách ngw&i lao dóng cüa doanh nghiêp). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho ngiräi lao dng di, v hang 
ngày theo phixcing an dã dirgc chap thun bang phiicng tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to di.rài 09 chô ngoi), dam bâo an toàn khOng lay nhiêm. Dông th&i phâi 
thic hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quân 1. 

3. Yêu c.0 Doanh nghip phâi lam vic v&i UBND xã, phix?ng, thj tr&i 
noi ngu&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xä, phu&ng, thj trân k1 Giây xác nhn di du&ng. Ngu&i lao dng khi di, ye 
hang ngây bang phucing tin Ca nhãn, phâi thrc hin dung 1 trInh tü nai cix trü 
den doanh nghip và nguçlc lai;  tuyt dôi không dung, do ho.c ghé các khu vIc 
khác không dung tuyên du&ng hoc l trInh di chuyên. 

4. Thrc hin d.y dü các ni dung tai  Ph.n III cüa Van bàn so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dan tm thai thirc 
hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phumg hoc don ngu&i lao dng 
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vào doanh nghip khi chtra có sir dng cüa dja phuing. 

5. Khi ngrng th1rc hin phuong an 03 tai  ch phâi ducic sr chap thun cüa 
Ban Quán l cac KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngl.rii lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguñ lao dng trà v dja 
phucing, phái có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày kê tü ngày lay mâu. 

7. To chirc dua nguñ lao dng trâ v dja phumg bng phuong tin dua 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chirc cho ngui lao dung trâ ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thl phài dam báo vic di chuyên duqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; vá doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngui lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Ngix&i lao dng trâ v dja phumg phãi khai báo vâi Trung tam Y tê xâ, 
phung, thj trân noi cu tth, tr theo dOi sue khOe t?i  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách ngiRii lao dng tr& v dja phuong do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phung, xâ, thj trân giám sat nguYi lao dng trâ 
ye dja phuong trong th1rc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuimg xuyên báo cáo s hrcmg thng, giâm nguii 
luu trO ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và nglx&i lao dung phâi chju trách nhim truóc pháp 
lu.t khi không th'irc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin.Akc, 

Noinh(mn: 
- Cong ty TNHH Belmont Manufacturing (thc hin); 
- Sâ Y tê, COng an tinh, LDLf) tinh; 
- B! this, ChO tjch UBND huyn Long Thành; 
- Dn CA KCN Long Thanh;

(phoi hqp); 

- PhO Twang ban phi trãch (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



DANH SACH NGUÔI LAO BONG DI yE CONG TY BELMONT MANUFACTURING 

Stt Hç Va ten 
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Noi cu trü (ghi rö khu ph/ p, phffàng/xã, huyên/TP) Vüng xanh 
(dánh du 

X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 

cIch day 14 
ngIy(dánh 

4 dan X) 

Phuong tin di chuyn 

Khu pho/ ap 
- 

Phing/xa, HuycnlTP) 
Xemáycá 

nhân 
Xedi.ra 

don 

I  NGUYEN THI GIANG 271996455 AP 05 LONG PHTJOC LONG THANH x x X 

2  TRLJONG QUOC TOAN 271618927 TO 10-KHU 15 LONG DOt LONG THANH X X X 

3  TRANVULINH 352312891 IUIU 13 LONG DOt LONG THANH x X X 

4  P1-LAM TUAN LINH 184388205 Di 3, Ithu 15 LONG DOt LONG THANH x x x 

5  THAI VAN NGHTA 271510937 KBU 12 LONG DOt LONG THANH x x X 

6  vO TUYET NW 272604999 KHU 15 LONG DOt LONG THANH X X X 

7  NGUYEN DINH LONG 272924486 TO 14, lU-lU 13 LONG DOt LONG THANH x x x 

8  Hth'NH LONG AN 272604366 TO 3, lU-lU 12 LONG DOt LONG THANH X X X 

9  DINH THI KIM LONG 241222399 AP 02 AN PHIJOC LONG THANH x x x 

10  TRAN HOANG VU 272147673 KHU KIM SON U LONG THANH LONG THANH X X X 

11  PHM VAN HIEP 272226182 LIEN KIM SON U LONG THANH LONG THANH X X X 

12  NGUYEN NGOC HNH 273171955 CAU xEo U LONG THANH LONG THANH x X X 

13  NGUYEN THJ HUE 272541857 AP 5 AN PHUOC LONG THANH X X X 

14 NGUYEN THIXOAI 183856509 KHU KIM SON ULONGTHANH LONG THANH X X X 
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