
UBND TINH DONG NAI 
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CAC KHU CONG NGHIP 
S6: /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phuc 

Dng Nal, ngày  a  tháng  .-'f 0 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang thic hin các phtro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Trung tam Gia cong Posco Vit Nam 
-Chi nhánh Dng Nai- VHPC 

(KCN Nhon Trich V, huyn Nhon Trch, tinh Ding Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bithc phc 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 
mói; 

Can cü Vn bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBNID tinh 
huâng dan t?m thai thrc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phucmg an dã duçic phê duyt ti Thông báo s 1 759/TB-KCNDN 
ngày 22/7/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thuan  cho 12/60 ng.thi lao dng dang thirc hin phucing an 03 tai 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phucing tin cá than (tng so lao 
dng liru trü tai  doanh nghip con li là 48/60 ngu?ñ). Ngi.rai lao dng duçc di, 
ye hang ngày dam bào phài a khu vrc vüng xanh ti dja phuong, phãi duçic tiêm 
vac xin it nhât 01 mUi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong 
vOng 180 ngày (dInh kern danh sách ngwô'i lao dóng cia doanh nghip). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã duqc chap thun bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh 
ho.c 0 to duâi 09 chô ngoi), dam báo an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y té (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quàn l các KCN DOng 
Nai dê quãn l. 

3. Yêu c.0 Doanh nghip phãi lam vic vâi UBND xä, phu&ng, thj tr.n 
ni ngixai lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xà, phuang, thj trân k Giây xác nhn di duang. Nguai lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phucing tin cá nhãn, phài thirc hin dung l trInh tr nth cu tri 
den doanh nghip và nguçYc lai; tuyt dôi không di'rng, do ho.c ghé các khu vuc 
khác khOng dung tuyên duOng ho.c l trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Ph.n III cüa Van bàn s 
1171 51UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huOng dan tm thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cOng tác phOng chông djch 
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Covid- 19. Không cho nguii lao dng v dja phuong hoc don ngi.rii lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dông cüa dla  phi.rong. 

5. Khi ngl'rng thrc hin phucing an 03 ti ch phâi ducic sr chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngu&i lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ v dja 
phucnig, phãi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
&m hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngáy kê tir ngáy lay mâu. 

7. T chirc &ra nguñ lao dng trâ v dja phucing b.ng phucmg tin dua 
don tp trung. Trueing hcrp doanh nghip to chüc cho ngu&i lao dng tr& ye dja 
phuang bang phixccng tin cá nhân thI phãi dam bâo 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 iai cho ngu&i lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Nguäi lao dng tr& v dja phucmg phài khai báo vâi Trung tam Y t xã, 
phuing, thj trân noi Cu trü, tr theo dOi sue khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co si danh sách nguYi lao dng trâ v dja phi.rong do Ban Quàn l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phu?mg, xã, thj trân giám sat ngui lao dng trô 
ye dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thuing xuyên báo cáo s luqng tang, giãm ngu?ñ 
luu trü t.i doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu1i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp 
1u.t khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thirc hin./ 

Ncinhn: 
- Cong ty TNHH Trung tam Gia cong Posco 
Vit Nam Chi nhánh Dông Nai- VHPC (thirc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLF) tinh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Nhcm Trch; ' (ph6i hcip); 
- Blthu, ChO tjch UBND huyn Long Thành; J 
- Don CA KCN Nhon Trach; 
- Phó TrtrOng ban phi,i trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quàn l; 
- Ltru: VT, QLLD. Pham Van Ciro'ng 



CONG TY TNHH TFGC POSCO V1T NAM — CN DN - VHPC 

DANH SACH NGIrn LAO DONG DI yE HANG NGAY 

Srr HQ TEN SO CMND/CCD NØI CU mU 
VJNG 
xru 
DANH 

DAU X) 

oA TIEM 
VAXIN MC! 1 
CACH DAY 
14 NGAV ( 

DANII DAy 
X) 

DA bi nhim 
Covid-19 và 
dlu frj kbôl 

trong vông 180 
ngIy (d*nh 

d*uXnuc6) 

KHU P110/A? PHU1NGFXA HUYNITP 

1 DO THt THOY HUC)NG 271886014 Ap 1 Phuâc Blnh Long Thành X X 

2 DNG DINH TH1P 271324581 Ap 6 TIn Hiep J  Long ThInh X X 

3 NGUYEN PHUC AN 151559687 Phuic Han Long Phtthc Long ThInh X X 

4 TRAN HULl BINH 183190154 Dt Mài Long Phtràc / Long ThInh X X 

5 LE XUAN HONG 173525541 Xóm Go Long PhuOc Long Thinh X X 

6 HOANGVUANHK}IOA 271353658 Ap4 BIuCn Long Thinh X X 

7 DINH THE QUAN 271653342 Ap4 BIuCn Longlhlnh X X 

8 NGUYEN DAC DV 272741574 Ap 4 BOu Cn Long Thânh X X 

9 NGUYEN THANH TONG 272350327 Ap4 BIuCn / LonglhInh X X 

10 NGUYENTHAITHANH 271768196 SmiHk VTnhThanh NhcrnTrch X X 

11 NGUYENDUYTHANH 271954289 HOaBlnh VTnhThanh NhnTrch X X 

12 TRAN QUANG VINI-! KHOA 271768379 HOn Blnh VTnh Thanh / Nhan Trch X X 
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