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Dng Nai, ngày  O4  tháng,'f nám 2021 

THÔNG BAO 
• A • A • A . V/v cho ngiro'I lao d911g dang thijc hiçn cac phirong an 03 ti cho di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNBH HJ Safety 
A •A A A A A 

(KCN Dau Giay, huyçn Thong Nhat, tinh Oong Nai) 

Can cü K hoach  s 11 102/KH-UBND ngãy 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic ti'rng buâc ph%Ic hôi các boat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chong djch Covid- 19 t?i  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
m&i; 

Can cü V bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tarn  th&i thrc hin các phtrang an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phirong an dã ducic phê duyt tai  Van bàn s 2760/TB-KCNDN 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho 3 0/57 ngix?i lao dng dang thirc hin phizcmg an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhãn chia thành 3 
dqt (tong so lao dng lu:u trü tai  doanh nghip con lai  là 27/57 ngu?ñ). Ngi.räi lao 
dông thrqc di, ye hang ngày dam bâo phài a khu virc vüng xanh t?tj  dja phixong, 
phâi thrqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu tn khOi bnh 
Covid-19 trong vOng 180 ngày (dInh kern danh sách). 

+Dyt 1:tüngày 04/10/2021: 10nguai,tl 18%. 
+Dct2:tt'rngày 11/10/2021: 10ngi.rai,t'l 18%. 
+ Dçit 3: ti'r ngày 18/10/2021: 10 nguYi, t'l 18%. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngi.rai lao dng di, v& hang 
ngày theo phuong an dâ duc chap thun bang phung tin cá nhãn (xc 02 bánh 
ho.c 0 tO duâi 09 ch ngoi), dam bão an toàn không lay nhiêrn. Dông th&i phãi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vài Ban Quân l cac KCN Dông 
Nai dê quán l. 

3. Yêu c.0 Doanh nghip phâi lam vic vài UBND xã, phithng, thj tr.n 
ncyi ngu&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngthi lao dng dê UBND 
cap xã, phuông, tM trân k Giây xác nh.n di &rOng. Ngithi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phung tin cá nhân, phài thrc hin dung 1 trInh tr noi cii trü 
den doanh nghip yà nguçic lai;  tuyt dôi không di'xng, dO ho.c ghé các khu yuc 
khác khOng diing tuyên dt.r&ng ho.c l trInh di chuyên. 
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4. Th%rc hin dy dü các ni dung tai  Phn III cüa Van ban so 

11715/UBND-KGVX ngáy 25/9/2021 cüa UBND tinh hthng dn tm thi thirc 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chng djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phuang hoc don ng1xYi lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dong cüa dja phuang. 

5. Khi ngi'rng thrc hin phuong an 03 ti ch phâi di.rçic s11 ch.p thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có nguäi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu?ñ lao dng trâ v dja 
phuong, phái có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mu. 

7. T chirc di.ra ngi.thi lao dng tth v dja phuong b&ng phi.rang tin dua 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chrc cho ngui lao dng tr& ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phái dam bâo vic di chuyên &rgc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhin vic di lai  cho ngui lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Ngu?ii lao dng trà v dja phucing phài khai báo yen Trung tam t xa, 

phu&ng, thj trân nai cu trü, tir theo dOi süc khôe tai  nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co danh sách ngthi lao dng trô v dja phuong do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai gui, UBND ph.thng, xä, thj trân giám sat ngueni lao dng tren 
v dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chong dch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thuing xuyên báo cáo s hrcing tang, giàm ngi.thi 
km trü tai  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 thr 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phâi chju trách nhimtrithc pháp 
lut khi không th1rc hin day dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xây ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thirc hin.At2 

NtiinhIn: 
- Cong ty TNHH Nhixa thông SJ (thi,rc hin); 
- Sà Y th, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND TP. Long Khánh,; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Th6ng Nh&; 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Cam M5'; 
-DnCATTDâuGiãy; 
- PhO Truông ban phi trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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Phm Van Ctro'ng 



CONG TY TNHH HJ SAFETY 

KCN Dâu Giãy, TT, Du Giây, Thóng Nht, Dng Nai 

DANH SACH NGIXI LAO BONG  DI YE HANG NGAY 

Stt HQ và ten 
So 

CMND/CCCD 
No'i cir trü (ghi rö khu phI p,  phtràng/xã, 

huyn/TP) 
Vüng xanh 

(dánh du X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 

cách day 14 
ngày (dánh 

du X) 

Ba bj nhim 
Covid-19 và diu 

trl khOi trong 
vông 180 ngày 

(dánh du X nu 
co) 

Khu ph& p Phu?mg/xa, HuynITP 
Doti 

1 Lê Thj Ngçc Yn 272133489 Ap 1 Song Nh?n Cim M5 x x 

2 HàMng Thüy 272863605 Ap Sui Ram Xuan Qu Cm M5 x x 

3 Than Trçng Chuyen 272347426 Ap 1 Xuan Que Cam My x X 

4DãngThM9Huyn 382000937 p94 HungLôc Th6ngNht x x 

5 ThiThànhHiu 272133141 ApSu6iRâm XuânQu CmM x x 

6 HuS'nh Thi Thu Ngãn 272374784 Ap 94 Hung Lc Thng Nhât x X 

7 Duong Thj Cm Yn 271876634 Ap Nguyn Thai F Bàu Ham 2 Thng Nht x x 

8 Nguyn Ha Kiu Thi 361795939 Ap 94 Hung LOc Thng Nht x x 

9 Nguyn Van Thai 186150431 Hung NghTa Hirng Lc Th6ng Nht x x 

10 NguynThanhToàn 276094745 ApI25 Hu'ngLc ThöngNhât x x 

Dqt2 

11 PhmTuytVân 79171011589 Ap94 Hu'ngLc Th6ngNht x x 

12 NguynThjHu'ô'ng 272007337 Hu'ngThnh HirngLôc Th6ngNht x x 



Stt Hç và ten 
So 

CMND/CCCD 
Noi cir trü (ghi rö khu ph/ p, phirông/xa, 

huyn/TP) 
Vñng xanh 

(dánh dan X) 

Ba tiêm vc 
xin miii 1 

cách day 14 
ngày (dánh 

du X) 

Ba bj nhiêm 
Covid-19 và diu 

tr khöi trong 
vông 180 ngày 

(dánh dâu X nêu 
cô) 

Khu phô/ p Phung/xâ I-Iuyn/TP 

13 Tr'ânThiNga 272710794 Ap94 Hu'ngLôc Th6ngNhât x x 

14 Tru'o'ngfàoAnh Nguy 271781059 Nguyen Hue QuangTrung Th6ngNhât x x 

15 LêBach Kim 272519194 NgôQuy'ên BàuHàm2 ThngNhâ't x x 

16T6ngDuyHo'i 271681899 Ap94 Hu'ngLôc Th6ngNht x x 

17 NguyênTiuBng 276028193 ApIô25 HungLôc ThngNht x x 

18 Tru'cYngThjThanhThüy 245233939 Ap94 HngLc ThIngNhâ't x x 

19 HoàngThjThCiy 45183000139 ApNguyênTháiHBàuHàm2 ThngNhâ't x x 

20 Nguyn Minh Nhut 352735160 Ap 5 Lô 25 Thong Nhat x x 

Dot 3 
21 HoàngThiTho' 46168000033 ApSu6iRâm XuânQu CmM x x 

22 Tr'ân Thi M 272442283 Ap 94 HLrng Lôc Th6ng Nhât x x 

23 Tr'ânThM9H'ông 272323347 Hu'ngThanh HtingLôc Th6ngNhât x x 

24 Mal Th Lieu 272596981 Ap 3 X Lô 25 Thong Nhâ't x x 

25 fng Th Lan Anh 271841687 Hiing NghTa Hung Lôc Th6ng Nhâ't x x 

26 £1nh ThI NY 271595553 Ap 94 Hrng Lôc Th6ng Nhâ't x x 

27 Tr'ân Thi Thu Ha 271883491 Ap Iô 25 Hing Lôc Th6ng Nhât x x 

28 £ô Thi Thu Hanh 271228225 t3 8, Hu'ng Hiêp Hu'ng Lôc Th6ng Nha't x x 

29 PhamOü'cTrQng 272578874 Api L25 Th6ngNhâ't x x 

30 Lê Thi Phung Loan 270832335 33/5, KP Su6i Tre Su6i Tre Long Khánh x x 
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