
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L'' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S:  36-14  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! HU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  64  tháng  '/0  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho nglrôi lao dng dang thirc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty Hüu hin Cong nghip Thin M5 
h A A 

(KCN Ho Nai, huyçn Trang Born, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buóc phc hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van ban so 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hrnng dan tarn  thai thirc hin các phi.rang an san xut kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can Cu phuong an dã dixçic phê duyt tai  Van ban s 2760/TB-KCNDN 
ngày 3 1/7/2021 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Xét d ngh cUa Doanh nghip: 

1. Chap thun cho 10/51 ngi.thi lao dng dang th1rc hin phucmg an 03 t.i 
chO cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phixang tin Ca nhân (tng s lao 
dng luu trü tai  doanh nghip con iai  là 41/5 1 ng.thi). Ngu?ii lao dng duqc di, 
ye hang ngày dam bào phài & khu vrc vüng xanh tai  dja phuang, phâi duqc tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dä diêu trj khOi bnh Covid-19 trong 
vOng 180 ngày (dInh kern danh sách,). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguôi lao dng di, v hang 
ngày theo phixang an dã dixgc chap thu.n bang phuang tin cá nhân (xe 02 bánh 
ho.c ô to dtrói 09 ch ngôi), dam bào an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phái 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké ho,ch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vfd Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai dê quân l. 

3. Yêu c.0 Doanh nghip phâi lam vic vài UBND xã, phixng, thj tr.n 
nth ngui lao dng Cu trü, thông nhât vic di, ye cüa nguäi lao dng dê UBND 
cap xã, phthng, thj trân k Giây xác nhãn di dumg. Ngu&i lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phung tin cá nhân, phài thirc hin diing 1 trInh tr ni cii trü 
den doanh nghip và nguçic lai; tuyt dôi không dmg, do hoc ghé các khu vic 
khác không dung tuyên dung hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thrc hin d.y dü các ni dung tai Phân III cüa van ban 
1 1715[UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huóng dan tam thyi thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
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Covid-19. Không cho ngix&i lao dng v dja phucing hoc don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sij dông cüa dja phixcing. 

5. Khi ngmg thirc hin phuang an 03 ti ch phâi thrçrc sr chp thun cüa 
Ban Quán các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph nai có ngithi lao 
dng tth ye. 

6. Doanh nghip thic hin xét nghim cho ngui lao dng trô v dja 
phuang, phâi có kêt qua xét nghim bang phixang pháp RT-PCR am tInh (mu 
clan hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày kê t1r ngày lay mu. 

7. To chirc dua ngithi lao clng trâ v dja phuong bng phixang tin thra 
don t.p trung. Trtr&ng hcip doanh nghip to chüc cho ngiiäi lao dng trâ ye dja 
phtrang bang phuang tin cá nhãn thI phài dam bâo vic di chuyên di.rçc thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nh.n vic di li cho ngix?iii lao dng trâ ye dja phi.rcing. 

8. Ngi.thi lao dng trâ v dja phucing phãi khai báo vâi Trung tam Y t xã, 
phuang, thj trân fbi Ci! trü, tr theo dOi src khOe t.i nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Ca s& danh sách nguai lao dng tr& v dja phuang do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai giri, UBND phuang, xã, thj trân giám sat ngithi lao dng tr& 
v dja phuang trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thuang xuyên báo cáo s hxçmg tang, giãm ngu&i 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguYi lao dng phái chju trách nhim truóc pháp 
lut khi không thirc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thirc hin./&a 

No'inhln: 
- Cong ty HHCN Thin M (thc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Tréng Born; 
- D6n CA KCN Song May; 
- PhO Truâng ban phii trách (dé chi do); 
- Cáo phong, Trung tarn (thc hin); 
- Website Ban Quán 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

} (phi 

  

Phim Van Ctrb'ng 



TEN CONG TY ; CONG TY TNHH CONG NGHIP THIN M' 

DANH SACH NGU'I LAO BONG DI yE HANG NGAY 

Stt Hç và ten 
So 

CMND/CCCD 

Noi cir trü (ghi rö khu ph6/ p, phtrông/xã, huynITP) 

Vungxanh 
(dánh du X) 

Ba tiêm 
VAC XIfl 

mull 
cch day 
l4ngày 

Khu ph& p Phtr&ng/xã, Huyn/TP 

1 TRAN TH! THANH NGA 271562353 sO 34, DIJONG LIEN AP HOA BINH-HU5NG LONG, BONG HOA TRANG BOM x x 

2 NGO TRUNG TIN 272521786 250A KHU 3, AN BINH TRUNG HOA TRANG BOM x x 

3 PH1M TH! THANH THUY 272087842 293C/1 KpI, TAN BIEN TRANG BOM x x 

4 CHU TH! THANH 230727902 sO 19, TO 1, Ap 8 SONG TRAU TRANG BOM x x 

5 NGUYEN NGQC THANH 172622316 TO 19, BAC HOA, BAC SON TRANG BOM x x 

6 HOANG Till HIYONG 276019633 160, DUONG B1NH MINH -GIANG DIEN,TRA CO BINH MINH TRANG BOM x x 

7 NGUYEN VAN DUNG 271226942 TAN PHAT XA DOI 61 TRANG BOM x x 

8 NGUYEN NILT TRIXONG 272216146 TAN PHAT xA DOI 61 TRANG BOM x x 

9 TRAN BA! 271443567 112/2 BAO V1 GIANG DIEN TRANG BOM x x 

10 NGUYEN QUANG TRISOTNG 271814504 BAO v GIANG DIEN TRANG BOM x x 
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