
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T do - Hnh phñc 

Dng Nai, ngày  01  tháng -'/0  nám 2021 

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

cüa Cong ty TNHH Greenata 
(KCN Sui Tre, TP. Long Khánh, tinh Dung Nai) 

CAn cur K hoach  s 11102/KH-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tmg bithc phc hôi cac hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mth; 

Can cir Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan tm th&i thirc hin các phuong an san xut kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cur phuong an dA duçic phê duyt ti VAn bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d ngh cüa Doanh nghip: 
1. Ch.p thun cho 12/14 ngu?i lao dng dang thrc hin phuong an 03 ti 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhân (tung sé, lao 
dng km trü tai  doanh nghip con 1i là 2/14 ngur?i) chia thành 4 dçit. Ngu&i lao 
dng duc di, ye hang ngày dam bão phâi a khu virc vüng xanh ti dja phuong, 
phâi duc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dA diêu trj khOi bnh 
Covid- 19 trong vOng 180 ngày (dInh kern danh sách). 

+Dçit 1: tir ngày 4/10/2021 den 10/10/2021:3 ngi.rai,t'120% 
+ Dçit 2: tü ngày 11/10/2021 den 17/10/2021: 3 ng'ithi, t3 1 20%. 
+ Dçit 3: tü ngày 18/10/2021 den 24/10/2021: 3 nguai, t5' 1 20% 
+ Dçit 4: tr ngày 24/10/2021 den 30/10/202 1: 3 nguai, t' 1 20%. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th churc cho nguäi lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dA duc chap thun bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to dithi 09 chô ngoi), dam bào an toàn không lay nhirn. Dông th&i phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh yté (nêu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và cO thông báo v&i Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dé quân 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phái lam vic vOi UBND xA, phu?mg, thj tr.n 
nai nguôi lao dng cu trü, thông nhât yiêc di, ye cüa nguthi laodng dê UBND 
cap xA, phuäng, thj trn k Giây xác nhn di duthng. Ngui lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phâi thrc hin duing 1 trInh tü noi cu trü 
den doanh nghip yà nguqc l.i; tuyt dôi không drng, do hoc ghé các khu VrC 
khác không dung tuyên du&ng hoc l trInh di chuyên.  
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4. Thrc hin d.y dU các ni dung ti Ph.n III cUa Van ban s 

1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hxàng dn tm th?i thirc 
hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chng djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phi.rcing hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chua có si dông cüa dja phuang. 

5. Khi ngrng thirc hin phuong an 03 t?i  ch phãi ducic sir chp thun cUa 
Ban Quãn l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngi.thi lao 
dung tth ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho nguYi lao dng tr& v dja 
phuang, phái có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hoc mâu gop)  trong thñ gian 03 ngáy kê ti'r ngày lay mk. 

7. T chrc dua ngixôi lao dng trâ v da phuang b&ng phucing tin dua 
don tp trung. Trung hcp doanh nghip to chüc cho ngi.thi lao dng trâ ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phâi dam báo vic di chuyên dixçic thrc 
hin an toãn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nh.n vic di lai  cho ngui lao dng trä ye dja phucmg. 

8. Ngixii lao dng tr& v dja phucing phài khai báo vâi Trung tam Y t xâ, 
phu&ig, thj trân fbi cu trü, tr theo dOi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca sà danh sách ngixñ lao dng tr& v dja phuong do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai giri, UBND phthng, x, thj trân giám sat ngu&i lao dng tth 
v dja phuong trong thrc hin các bin pháp phàng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thu&ng xuyên báo cáo s hrqng tang, giâm ngui 
luu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê do 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguii lao dng phãi chju trách nhimtrrn9c pháp 
lut khi khOng thrc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 

nghip bit, thrc hin.ALk 

No'i nhin: 
- COng ty TNHH Greenata (thi,xc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND TP. Long Khánh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Thông Nht 
- BI thu, ChO tich UBND huyn Xuân Lc; 
- CA P. Suôi Tre và P. BInh Lc; 
- PhO Truàng ban ph trách (de chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hiên); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

  

 

(ph& hcip); 

  

  

  

   

Phim Van Ctrô'ng 



01 KYUNG HA 
GREENATA CO.,LT 

CONG TY TNBB GREENATA 

Oja chi: Drông N5, KCN Sui Tre, Phtrô'ng Su6i Tre, Thành ph6 Long Khánh, Tinh iMng Nai 

DANH SACH NGIJ(JI LAO DVNG  131 yE HAINU INUAY tv1  I sap xep tneo Kill pnolap, xa/pniwng, IiuyçnI ir, 

S1'T  Hç và ten S CMND/CCCD 
Noi cir trü (ghi rö khu ph/ p,  phtro'ng/xa, 

huynffP) 

Vüng xanh 
(dánh du 

X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 cách 

dày 14 ngày 
(dánh du X) 

Ba bj nhim 
Covid-19 và diu 

trj khôi trong 
vông 180 ngày 

(dánh dâu X nu 
co) 

Khu ph/ p Phirônglxä, Huyên!FP 

1  VU NGQC HAl 272472779 Dc Mo 3 Gia Tan 1 Thông Nht X X 

2  NGUYEN THANH LOC 271831138 Rung Tre Báo Quang Long Khánh X X 

3 NIM PHi HUNG 272336419 KP1, PhüBInh Long Khánh X X 

CONG TV TNHH GREENATA 
Giant D6c 
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01 KYUNG HA 
GREENATA CO.,LT 

CONG TV TNHH GREENATA 

Bla chi: Dtrông N5, KCN Sui Tre, Phixô'ng Sui Tre, Thành ph Long Khánh, Tinh Bng Nai 

LAO BONG DI YE HANG NGAY D(JT 2 (sp xp theo khu ph/p, xã/phtr&ng, huyn/TP) 

STT Hç và ten 
S 

CMND/CCCD 
No'i cir trñ (ghi rö khu ph/ p,  phirô'ng/xã, 

huynffP) 
Vüng xanh 

(dánh dâu X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 

cách day 14 
ngày (dánh 

du X) 

Ba bj nhim 
Covid-19 và 
diu trj khôi 

trong vông 180 
ngày (dánh du 

X nu co) 
Khu phô/ p Phirb'nglxä, HuynhTP 

1 NGUYEN LAM PHONG 272587488 KP4, Xuân Thanh Long Khánh X X 

2 NGUYEN HOANG NAM 272472164 Hung Hip Hung LOc  Thông Nhât X X 

3 BUI VINH LOC 272422090 KP1 Xuãn Hôa Long Khánh X X 

CONG TV TNHH GREENATA 
Giám Dc 



KYUNG 

GREENATA CO., LTD. 

CONG TY TNHH GREENATA 

Dja chi: Dtrô'ng N5, KCN Sui Tre, Phtr&ng Sui Tre, Thành ph6 Long Khánh, Tinh Dng Nai 

DANH SACH NGU'OI LAO BONG DI yE HANG NGAY DT 3 (sap xp theo khu ph/p, xa/phirng, huyn/TP) 

STT  Hç và ten S CM4D/CCCD 
No'i cir trü (ghi rö khu ph/ p, phir?rng/xã, 

huynffP) 

Vüng xanh 
(danh dau 

X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 

cách day 14 
ngày (dánh 

dau X) 

Ba bj nhim Covid-
19 và diu trl khôi 

trong vông 180 
ngày (dánh du X 

nu có) 

Khu,phô/ âp Phtroiig/xA, Huyên/TP 

1  TRAN TI-IANH PHONG 272349823 Suôi Chôn BãoVinhB Long Khánh x x 
2  DIEU HOANG THIN 272323211 Xuân Thin Xuân Thin Thông Nht x x 
3 TRAN THI1N TAM 272407171 Hôa Hcrp Bâo Hôa Xuân Lc x x 

CONG TY TNHII GREENATA 
Giám Bc 



01 KYUNG HA 
GREENATA CO.,L 

CONG TV TNHH GREENATA 

Da chi: Du&ng NS, KCN Sui Tre, Phtrông Su6i Tre, Thành ph6 Long Khánh, Tinh Dng Nai 

DANH SACH NGU'(I LAO DQNG DI YE HANG NGAY DT 4 (sp xp theo khu phthp, xa/phirôrng, huyn/TP) 

STT  Hç và ten S CMND/CCCD 
No'i cir trü (ghi rö khu ph/ p, phirô'nglxã, 

huynffP) 

Vüng 
xanh 

(dãnh du 
X) 

Ba tiêm 
vc xin müi 
1 cách day 

14 ngày 
(dánh du 

X) 

Ba bj nhim 
Covid-19 và diu 

trj khôi trong 
vông 180 ngày 

(dánh dâu X nu 
co) 

Khu ph/ p Phu*ng/xã, Huyn/TP 

1  CAO THANH I-lIEU 272450954 Gia DInh Báo Quang Long Khánh x x 

2  DIEU nAo HAl DONG 272527302 TIn Nghia Xun Thin Th6ng Nht x x 

3 LE VAN THANG 272256386 Lác Chiu  Bão Quang Long Khánh x x 

CONG TV TNHU GREENATA 
Gum Bc 
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