
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: 3O /TB-KCNDN DngNai, ngày Otháng 'f 0 nám 2021 

THÔNG BAO 
• A • A R • A . V/v cho ngirol lao d9ng dang thirc hiçn cac phurong an 03 tn cho di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Air Manufactoring Innovation Vit Narn 
A A (KCN Giang Then, huyçn Trang Born, tinh Bong Nai) 

* Can cir K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buic phic hôi cac hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào Cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mth; 

Can cü Van ban so 1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hxâng dan tarn th&i thrc hin các phi.wng an san xut kinh doanh dam bào cong 
tác phông chong djch Covid-19; 

Can cü phuang an dã duçc phê duyt tai  Van ban s 2760/ KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quàn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho 5/29 ngiräi lao dng dang thirc hin phung an 03 tai 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phi.rcmg tin cá nhãn (tng s6 lao 
dng luu trCi tai  doanh nghip con li là 24/29 ngi.thi). Ngui lao dng thrçic di, 
ye hang ngày dam bào phãi khu vrc vüng xanh ti dja phuang, phâi dxçic tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khói bnh Covid- 19 trong 
vOng 180 ngày (dInh kern danh sách): 

2. Doanh nghip chju trach nhim t chüc cho nglxäi lao dng di, v hang 
ngày theo phuang an dä &rgc chap thun bang phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to duâi 09 ch ngoi), dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thai phài 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê ho?ch 
chi'i dng cüa doanh nghip và có thông báo vth Ban Quãn l các KCN DOng 
Nai dê quãn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phãi lam vic vâi UBND xã, phuOng, thj trn 
noi ngui lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngui lao dng dê UBND 
cap xã, phung, thj trân k) Giây xác nhn di dung. Ngui lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuGng tin Ca nhãn, phài thirc hin dung l trInh tü noi cu trü 
den doanh nghip và ngucic li; tuyt dôi không dung, dO hoc ghé các khu vrc 
khác không dung tuyên dir?mg hoc l trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hu&ng dan tm th&i thrc 
hin the phi.rcing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chông dch 
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Covid-19. Không cho ngithi lao dung v dja phuang ho.c don ngiiii lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông cüa dja phirnng. 

5. Khi ngirng thiic hin phxang an 03 ti ch phái duçic sr chp thu.n cüa 
Ban Quãn các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph ncii có ngu&i lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip th'irc hin xét nghim cho nglx&i lao dng tr& v dja 
phi.rang, phãi có kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tü ngày lay mu. 

7. T chjrc dua ngu?ñ lao dng trâ v dja phi.rang bng phrmg tin dua 
don t,p trung. Trixông hp doanh nghip to chüc cho ngi.thi lao dng trô ye dja 
phumig bang phuong tin Ca nhân thI phài dam bâo vic di chuyên dugc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di 1?i  cho nguii lao dng trâ ye dja phrnmg. 

8. Ngu?ii lao dng trô v dja phuong phái khai báo vâi Trung tam th xa, 

phu&ng, thj trân noi cu trü, tr theo dOi sirc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co s& danh sách ngu&i lao dng tr& v dja phucing do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai gui, UBND ph11&ng, xâ, thj trân giám sat ngui lao dng tr& 
v dja phtnmg trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thuing xuyên báo cáo s luqng tang, giám ngu&i 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguYi lao dng phâi chju trách nhim truóc pháp 
1u.t khi không thrc hin day dü các quy dlnh phOng chong djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bitt, thrc hin.i&s 

Noi nhmn: 
- Cong ty TNHH Air Mannufactoring Innovation (thc hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Tráng Born; 

- . - CA Xa Giang Diên và x An Vien; 
- PhO Truâng ban phi trách (d chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

} 
(phi hcrp); 



CONG TY TNHH AIR MANUFACTURING INNOVATION VIET NAM 

DANH SACH NGIIffi LAO BONG DI YE HANG NGAY (sp xp theo khu ph/p, xa/phir&ng. HuynffP 

Stt Hç và ten 
So 

CMND/CCCD Noi cir trü 'hi rö khu ph6/ p, phirông/xã, huyn/TP) 
Vung xanh 

(dánh dâu X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 cách 

day 14 ngày 
(dánh du X) 

1 VO Thj Hin 197331986 Ap 5 Xä An Vin H.Tráng Born, DN x x 

2 Nguyn Thj Thai 334216132 Ap Hôa BInh Xä Giang Din Trãng Born, DN x x 

3 Nong Thj Thu Diêu 241889991 5 Xã An Vin H.Trãng Born, DN x x 

4 Trn ChI Tip 276117529 To 8 khu ph Miu Phuâc Tan Biên Hôa, DN x x 
5 Nguyn Thanh Toàn 271850421 Khu ph Cm Tan Xuân Tan, Long Khánh, DN x x 
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