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THONG BAO 
V/v b trI liru trü ti doanh nghip thuc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong Iy TNHH Tongkook Vit Nam Sprinning 
A A (KCN Nho'n Trch I, huyçn Nho'n Trch, tinh Bong Nai) 

Can dr Kê hoch so 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buôc phic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quOc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can d1r Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hthng dan tarn th?yi thc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü h sa däng k thirc hin các phuo'ng an 03 ti ch dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19 t?i  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghip thrc hin phucrng an sü dung các khu 

vrc van phóng, phông h9p, nhà kho, nhà xithng, các khu virc con trông lam nai 
hru trü cho 20/514 nguii lao dng lam vic, an, ô ti doanh nghip dam bâo 
hot dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19 'dInh kern danh 
sách ngw&i lao dóng). 

2. Vic b trI ngu&i lao dng lam vic và luu trt ti COng ty phâi có cam 
kêt dông thun cüa ngithi lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phâi to 
chrc don ng.thi lao dng vào khu vrc 1uu trü bang phucmg tin tp trung, dam 
bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Yêu cu doanh nghip chi b trI vào khu km trü nhitng ngi.thi lao dng 
thuc khu virc vüng xanh và dã duçic tiêm väc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) 
hoc dã diêu trj khói bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày, có kêt qua am tlnh lan 
1 bang phrnmg pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thu 01 và ngày thu 03 
bang phirong pháp RT-PCR (mu dan hoc mu gp 5 hoc mu gp 10). 

4. Thirc hin dy clü các ni dung ti Phn III cüa Van ban s 
1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hi.ràng dan t?m  thñ thirc 
hin các phinmg an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguii lao dng ye dja phuang hoc don nguOi lao dng 
vào doanh nghip khi chira có s1r dOng cüa dja phirang. 

5. Khi ngüng thrc hin phirang an 03 tai  ch phãi diiçic sir chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO nai có ngithi lao 
dng tr& ye. 
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7. T chüc dua ngu&i lao dng tr& v dja phuorng b.ng phung tin dua don 
tp trung. Tru&ng hçip doanh nghip to chüc cho ngtthi lao dng tr& v dja phucing 
bang phuong tin cá nhân thI phái dam bâo vic di chuyên duçic thirc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di li cho ngu?:ii lao dng tth ye dja phuong. 

8. Ngu?ii lao dng tri v dja phuong phái khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phithng, thj trân ncii cu trü, ttr theo dOi sue khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên ci so danh sách nguOi lao dng tr& v dja phuong do Ban Quãn 1 các 
KCN DOng Nai gi:ri, UBND phung, xä, thj trân giám sat ngu&i lao dng trO ye dja 
phung trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch do báo cáo: Phái thuOng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm ngu&i luu 
trü ti doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo cáo 
kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phâi chju trách nhim truOc pháp lut khi 
không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Ding Nai thông báo cho Doanh nghip 
biêt, thrc 

Noi nhiin: 
- Cong ty TNHH Tongkook Vi@ Nam Sprinning (thc hin); 
- Sà Y t& Cong an tinh, LDLD tinh; . .,. 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trch; I 4." I  • LJ()NG BAN 
- Dn CA KCN Nhan Trch I; (i°' hcip); -. 
- PhO Truâng ban phi trách (âé chi dao); 'f 
- Các phông, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

Dirong Thj Xuân Nirong 



CONG TY TNHH TONGKOOK VIT NAM SPINNING 
Oja chi: KCN Nhon Trch I, Xã Phiró'c Thin, Huyn Nhon Trch, Tinh Dng Nai 

DANH SACH NGIffl LAO DQNG BO SUNG 

Stt HQ và ten CMND/CCCD 
Noi cu trà (ghi rö khu ph6/ p, phirô'ng/xã, 

huycn/TP) 
Vüng xanh 

(dánh dau X) 

Ba tiêm vc xin 
müi 1 each day 
14 ngay (dmnh 

du X) 

Dã bj nhim 
Covid-19 và diu 

trj khôi trong 
vông 180 ngày 

(dánh du X nu 
co) 

khu ph6/ p phung/xä, huyn/TP) 
1 TANG THANH LIEM 366000271 Phü Sn Tan Phü x x 
2 H' COONG SANG 271185620 P. An Hóa Biên Hôa x x 
3 NGUYEN HONG MAI 272628279 Ap Phuâc Hàa Long Phuâc Long Thành x x 
4 NGI,JY THANH THAO 272371065 Ap Phixâc Hàa Long Phuâc Long Thành x x 
5 LE THI NGQC MAI 272064909 Ap Ba K Long Phixâc Long Thành x x 
6 TRAN DO NHUAiN 221131767 AP 6 Tan Hip Long Thành x x 
7 NGUYEN NGQC SOM 273611384 Tan Hip Long Thành x x 
8 NGUYEN DU'C M1NH 272608503 Ap BInh Phü Long Tan Nhcm Trch x x 
9 LTfONG THI HA 271421768 Ap Binh Phü Long Tan Nhn Trach x x 

10 TRAN VAN HAl 271845897 Ap Long Hiu Long Tan Nhon Trch x x 
11 NGUYEN THI THANH NHANH 271301997 Ap Long Hiu Long Tan Nhcm Trch x x 
12 PHAN NGQC CHAU 270707011 Long Tan Nhcm Trach x x 
13 NGUYEN TH VEN 270884990 LongTân Nhon Trch x x 
14 LE THI CHfNH 271368470 Long Tan Nhcin Trach x x 
15 NGO MINH HAl 271604496 Long Tan Nhan Trach x x 
16 HO THI THUY 273344424 Long Tan Nhon Trach x x 
17 NGUYEN THT THOY LIEU 271708324 Long Tan Nhan Trach x x 
18 PHAN THANH TONG 272553411 T6 22, BInh Phü Long T Nhm Trch x x 
19 NGUYEN THI HÔNG VAN 271701890 Vinh Thanh Nhon Trach x x 
20 NGUYEN THANT-I TV 272475087 Ap ChInh Nghia Vinh Thanh Nhcin Trch x x 
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