
UBND TfNH DONG NAI CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN L'Y Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S: 3i4 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày  Q  tháng  dO  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirài lao dng 1ang thirc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Sunjin Vina 
(KCN H Nai, huyn Trãng Born, tinh Ding Nai) 

Can cr K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phiic hôi các hoat  dng kinh tê xä hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cr Van bàn s6 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan tarn thai thirc hin các phng an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can ci'r phng an dâ dxçic phé duyt t?i  Van bàn s 2760/TB-KCNDN 
ngày 3 1/7/2021 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thu cho 03/95 ngithi lao dng dang thrc hin phuong an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhãn (tong so lao 
dng liru trü ti doanh nghip con lai  là 92/95 ngu?ii). Ngu?i lao dng ducic di, 
ye hang ngày dam bào phái a khu vrc vüng xanh tai  dja phtrcmg, phâi dugc tiêm 
väc xin it nhât 01 müi (sau 14 ngay) ho.c dà diêu trj khôi bnh Covid-19 trong 
vOng 180 ngày (dInh kern danh sách,). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phuang an dã ducic chap thun bang phuang tin Ca nhãn (xe 02 bánh 
hoc 0 to duài 09 ch ngôi), dam bào an toàn khOng lay nhirn. DOng th&i phãi 
thrc hin xét nghim dnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quàn 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic vai UBND xã, phu?cng, thj t14n 
ni ngu&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngu1i lao dng dê UBND 
cap xâ, phu&ng, thj trân k Giây xác nh.n di du&ng. Ngu&i lao dung khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phãi thrc hin dung l trInh tr nai cu trü 
den doanh nghip và nguqc 1i; tuyt dôi không dung, do ho.c ghé các khu virc 
khác không diing tuyên du&ng hoc l trInh di chuyên. 

4. Thrc hin d.y dü các ni dung ti Phn III cUa Van bàn s 
117 151UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dan tm th&i thrc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
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Covid- 19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phuong hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chua CO sr dông cüa dja ph'irng. 

5. Khi ngirng thixc hin phiicng an 03 t?i  ch phâi diiçic sr chip thu.n cüa 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph ncii có ngthi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngui lao dng tr& v dja 
phng, phái có két qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu 
&Yn hoc mâu gop)  trong thi gian 03 ngày ké tr ngày lay mâu. 

7. T chüc dua ngu&i lao dng trô v dja phuang b.ng phuong tin dua 
don tp trung. Trung hcp doanh nghip to chüc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phucmg bang phuong tin cá nhân thI phâi dam bão vic di chuyên ducic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhin vic di li cho ngixi lao dng trâ ye dja phuong. 

8. Ngu&i lao dng tth v dja phuong phái khai báo v&i Trung tam t xa, 

phuing, thj trân noi cu trü, tir theo dOi süc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách ngui1i lao dng tr& v dja phuong do Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai gui, UBND phu0ng, xã, thj trân giám sat ngithi lao dng trâ 
v dja phiicing trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuông xuyên báo cáo s lucmg tang, giám ngithi 
h.ru trCi ti doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phãi chju trách nhim tmc pháp 
1ut khi không thirc hin dy dU các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 

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

nghip bitt, thrc hin.4Lc 

Noinhn: 
- Cong ty TNHH Sunjin Vina (thirc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- Bi thu, ChO tjch UBND huyn Trang Born; 
- Don CA KCN Song May; 
- Phó Truàng ban ph,i trách (dé chi dao); 
- Các phong, Trung tArn (thc hin); 
- Website Ban QuAn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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Phim Van Cirong 



CONG TY TNHH SUNJIN VINA 

DANH SACH NGUfl LAO BONG DI yE HANG NGAY 

Stt Hçvàtên 
S 

CMND/CCCD 
Noi ctr trü (ghi rö khu phô/ p, phirô'ng/xâ, 

huynTFP) 
Vüng xanh 

(dánh dãu X) 

Ba tiêm vc xin 
miii 1 cách day 
14 ngày (dánh 

dâu X) 

Vu Tin Phi 271826097 
108/2, p An 
HOa 

xä Tây Boa Trãng Born X X 

2 Phan Thj Thanh My 024723772 
T 2-Ap Tan 
Dat 

xä Dôi 61 Trãng Born X x 

3 NguynThjThüy 272720516 
Khu 72 -Ap 
Quãng phát 

x Quãng Tin Trâng Born X X 
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