
UBND TIN}T DONG NAT CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S& 33  /TB-KCNDN Dông Nai, ngày  (9-  tháng  (0  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v bI trI luu trñ ti doanh nghip thyc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong ty TNIIH Kova Vina 
(KCN Nhon Trch I, huyn Nhoii Trch, tinh Dng Nai) 

Can Cu K hoch s 111 O2IKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v vic 
ting buâc ph%ic hôi các hoat  dng kinh tê xã hi, an ninh qu& phông dam bão cong 
tác phóng, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mâi; 

Can cü Van ban so 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan tm thii thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác 
phông chông djch Covid-19; 

Can cü ho sa dang k thirc hin các phuong an 03 ti ch dam bâo cong tác 
phông chông djch Covid-19 ti doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét dê nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip thrc hin phuang an sü ding các khu vic 

van phông, phông hçp, nhà kho, nhà xu1ng, các khu vrc con trông lam nai hru trü 
cho 19/33 1 ngu?ñ lao dng lam vic, an, & ti doanh nghip dam bão hot dng san 
xuât kinh doanh và phOng chOng djch Covid-19 (dInh kern danh sách ngzt&i lao 
dóng). 

2. Vic bô trI ngu&i lao dng lam vic và hru trü ti Cong ty phâi có cam kêt 
dông thun cüa ngi.r&i lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phâi to chIrc don 
ngu&i lao dng vào khu vrc luu trü bang phuang tin tp trung, dam báo an toàn 
không lay nhiêrn. 

3. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu kru trü nhüng ngu&i lao dng thuc 
khu vrc vüng xanh và dã dtrc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu 
trj khói bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày, có kêt qua am tInh Ian 1 bang phwng 
pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thu 01 và ngày th& 03 bang phi.nng pháp 
RT-PCR (mâu ckn hoc mâu gp 5 hotc mâu gp 10). 

4. Thirc hin day dü các nOi  dung ti Phân III cüa Van bàn sO 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh h'ir&ng dan tam  th&i thrc hin các phuong an 
san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phOng chông djch Covid-19. Không cho ngu&i 
lao dng v dja phumg hoc don ngithi lao dng vào doanh nghip khi chua có sr 
dOng cüa dja phucing. 

5. Khi ngirng thrc hin phumg an 03 tai  chô phái &rçlc sir chap thun cüa Ban 
Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO nai cO ngu&i lao dng tr& 
ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& ye dja phixcmg, 
phai có két qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mâu don hoc mu 
gop) trong th&i gian 03 ngày ké tü ngay lay mâu. 
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7. T cht'rc dim ngi lao dng trà v dja phng b&ng phtrang tiên dim don 
tp trung. Tnthng hcip doanh nghip to chi'rc cho ngithi lao dng tr& ye dja phtrong 
bang phiiong tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên duçic thrc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di l?i  cho nguñ lao dng trâ ye dja phuang. 

8. Nguii lao dng tr& v dja phi.wng phái khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phuing, thj fran nai cu trü, tii theo dôi sue khóe ti nhà 07 ngày, th%rc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên cci s& danh sách ngu&i lao dng trô v dja phtrcrng do Ban Quãn l các 
KCN Dông Nai gui, UBND phung, xã, thj trãn giám sat ngithi lao dng tr& ye dja 
phucmg trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thuàng xuyên báo cáo s luqng tAng, giârn nguii lu'u 
trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thiic hin chê dO báo cáo 
kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngixOi lao dng phái chju trách nhim truóc pháp lut khi 
không thiic hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan djch bnh. 

Ban Quán 19 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh nghip 
biêt, th%rc hin./.— 

NoinhjIn: 
- Cong t1 TNHH Kova Vina (thic hin); 
- Sà Y te, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trch; 
- DOn CA KCN Nhcm Trch I; 
- PhO Truâng ban ph trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Ltru: VT, QLLD. 

Dirong Th! Xuân Nirong 



CONG TV TNHH KOVA VINA 
Throng s 10, KCN Nhoii Trach 1, xà Phir&c Thin, huyn Nhon Trch, tinh Ding Nai 

DANH SACH NGUR LAO DQNG BO SUNG 

Stt H9 và ten So 
CMND/CCCD  

Noi cir trü (ghi rô khu ph/ p, pbirong/xa,  huynffP) 
VOngxanh 

D tiêm vAc xin miii 
1 cIch dy 14 ngày 

(dánh du X) 

Dä bj nhim Covid-
19 và diu trj khôi 

trong vông 180 ngãy 
'C (dánh dau X neu cé) 

khu ph& p phuOng/xa, huyn/TP) 
(dánhduX) 

NGO THI TIEN 221459062 Ap Thanh Minh Vmh Thanh Nhon Trach 
x 2 NGOTHI KIM iifi 221509785 Ap Thanh Minh VThh Thanh Nhm Trach 

x 

3 TRAN THAO LY 221540131 Ap Thanh Minh Vmh Thanh Nhon Trach 

x x 

4 PHAN THUY KIEU 221540185 Ap Thanh Minh Vmh Thanh NhanTrach 

x x 

5 VO THT GAM 321383108 Blnh PhO Phuàc Khánh Nhan Trach 

x x 

6 VO TNT L1JA 321479622 Blnh Phü Phithc Khánh Nhun Trach 

x x 

7 HU1NH THI BfcH TRAM 352559537 BlnhPhü Phrn,c Kháxth Nhan Trach 

x x 

8 NGUYEN THj NGUYEN 233164270 BlnhPhU Phu&c Khánh Nhan Trach 

x x 

9 HU'?NH THI TRANG 221509785 Vlnh Tuy Long Tan Nhcin Trach 

x x 

10 NGUYEN THI NGQC yANG 271421845 VTnh Tuy Long Tan Nhon Trach 

x x 

11 TRAN NGQC MAI 271809764 With Tuy Long Tan Nhon Trach 

x x 

12 NAY POL 330917517 Long Hieu Long Tan Nhon Trach 

x x 

13 NAY FrQuAN 064195001039 Long HiCu Long Tan Nhon Trach 

x x 

14 NAY HAl 330156364 Long Hiu Long Tan Nhon Trach 

x x 

15 THACH TAN THANH 366313074 Long Hiu Long T6n Nhcyn Trach 

x x 

16 PHI) THI HONG VAN 285580120 Long Hiu Long Tan Nhan Trach 

x x 

17 DANG HOANG LQI 271304003 Long Flieu Long Tan Nhon Trach 

x x 

18 LE MONO HOANG 385627339 Long Hieu Long Tan Nhan Trach 

x x 

19 NGHET THj KiM DP 271326119 Ap 2 LcAn Long Thành 

x 

x 
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