
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S: /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc 1p - Ti do - Hinh phác 

Dng Nai, ngày  Ø  tháng  '/0  nám 2021 

THÔNG BAO 
• A • A , • • A V/v cho ngiro1 lao dçng dang thrc hiçn cac phirong an 03 ti cho di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Kumgang Vina 
(KCN Giang Din, huyn Trãng Born, tinh Duìng Nai) 

Can ci'r K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buâc phiic hôi cac hot dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cir Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan t?rn  thñ thirc hin các phircmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü phixang an dâ dixçic phé duyt tai  Van bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 3 1/7/2021 cüa Ban Quán l các KCN; 

Xét d nghj cUa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho 13/65 ngxi lao dng dang thrc hin phixng an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuing tin cá nhân chia thành 2 
dçit (tong so lao dn lru tth ti doanh nghip con li là 52/65 ngu?ii). Ngri 
lao dng duqc di, ye hang ngày dam bâo phâi a khu v1rc vüng xanh ti dja 
phirong, phái duqc tiêm väc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngay) hoc dã diu trj 
khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày (dInh kern danh sách). 

+ Dçit 1: Tirngày 6/10/2021:7 ngithi, t'l 11% 

+ Dçit 2: Tr ngày 13/10/2021: 6 nguai, t 1 9%. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phung an dA disgc chap thun bang phuang tin cá nhân (xc 02 bánh 
hoàc ô to di.rài 09 ch ngoi), dam bão an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phái 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê ho?ch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quán 1. các KCN Dông 
Nai dé quàn 1. 

3. Yéu cu Doanh nghip phâi lam vic vài UBND xA, ph.r&ng, thj trn 
noi ngii&i lao dng cu ti-u, thông nhât vic di, ye cüa ngu?ii lao dng dê UBND 
cap xâ, phiiang, thj trân k Giây xác nhn di duang. Nguäi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuang tin Ca than, phãi thijc hin dung l trInh tir ni1 cu trü 
den doanh nghip yà nguçic li; tuyt dôi không dumg, do hoc ghé các khu vrc 
khác không dung tuyên duOng hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thuic hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn so 
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1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hràng dn tm thai thrc 
hin các phuung an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngii lao dng ye dja phucrng hotc don nguOri lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dông cüa dja phiicrng. 

5. Khi ngmg thirc hin phiicing an 03 ti ch phãi &rçrc sir chp thun cüa 
Ban Quân l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có ngi.thi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ v dja 
phixang, phâi cO kêt qua xét nghim bang phi.rang pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong thñ gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. T chüc dua ngithi lao dng trâ v dja phixcing bng phiicmg tin dua 
don tp trung. Tnthng hqp doanh nghip to chic cho ngllôi lao dng trâ ye dja 
phi.rong bang phixong tin cá nhân thi phái dam bâo vic di chuyên &rçyc thirc 
hin an toàn, không lay nhim; vá doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di iai  cho ngu&i lao dng trâ ye dja ph.rang. 

8. Ngithi lao dng trâ v dja phixong phãi khai báo vOi Trung tam Y t xA, 
phumg, thj trân ncri cix trü, tr theo dôi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén cci s& danh sách ngthi lao dng trâ v dja phixong do Ban Quân l 
các KCN DOng Nai gri, UBND phuing, xã, thj trân giám sat nguii lao dng trâ 
v dja phixong trong thijc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thix&ng xuyên báo cáo s hxcing tang, giâm ngithi 
luu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phái chju trách nhimtruóc pháp 
lut khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay 
lan dich bnh. 

Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin./LLc..( 

Noinhln: 
- COng ty TNHH Kumgang Vina (thc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LOLE) tinh; 
- BI thu, ChO tich  UBND huyn Trãng Born; 
- DOn CA xâ Giang Dién và xäAn Vin; 
- PhO Trtràng ban phi trách (dE chi duo); 
- Các phOng, Trung tArn (thirc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Ltru: VT, QLLD. 
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TEN CONG TY TNHH KUMGANG VINA 
Oja ch: nhâ xu&ng A2, DCD 06, KCn Giang Din, xA Giang Din, huyn Trang Born, tinh Dng Nai 

DANHSACHNGUUI LAO DQNG DI yE HANG NGAY D(T1 

Stt HQ và ten 
S 

CMND/CCC 
D 

Nol cu trü (ghi rO khu ph/ p, phubng/xã, huyn/TP) 

- 

Vüng xanh 
(danhduX) 

Dä tiêrn vc 
un rnüi 1 cách 
day 14 ngiy 
(dánhduX) 

Dä bj nhim 
Covid-19 và dIu 

trj khôi trong 
vông 180 ngy 

(dánh du X nu 
có) 

Khu ph6/ p Phträng/xâ, HuynfFP 

I  Lê Mng Hoài Thu'crng 272282124 Doàn Kt Giang Din Trng Born X X 

2  T ThI MS' Linh 272282008 Bâo V Giang Din Trng Born X X 

3  Ngô Thi Kiên 272295674 Oc Ip Giang Din Trãng Born X X 

4  Nguyn Qu& Hi 230858630 p 5 An Vin Trng Born X X 

5  PhmVãnRê 280653974 p5 AnVin Tràng Born X X 

6  Nguyn Vit DCing 271476537 sp 5 An. Vin Trng Born X X 

7 Nguyn VO Linh 365885445 $:p S An Vin Tràng Born X X 
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GYTNHH. GANG VINA 
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Dja chi: nhà xuing A2, DCD 06, KCn (hang f)in., xA (iiang Diên, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai 

DANH SAd NGU?11 LAO DQNG DI yE HANG NGAY 

Stt Hç và ten 
S6 

CMND/CCC 
D 

Noi cr trü (ghi rö khu ph/ p, phtrông/xA, huyn!FP) 

Vüngxanh 
(dánhduX) 

BA them vc 
un müi 1 each 
dãyl4ngAy 
(dánhduX) 

BA bj nhiin 
Covid-19vIthu 

trj khöi trong 
vông 180 ngày 

(dãnhduXnu 
có) 

Khu ph6/ p Phmg/xA, Huy4n!FP 

I Hoàng Thi Kim Khánh 272012326 Oc Ip Giang Din Tràng Born X X 

2 Vö Van Giàu 341543442 p 3 An Vin Trng Born X X 

3 Trn Thi Cgm Hang 272807089 Ap 3 An Vin Tràng Born x x 

4 Châu Mal Anh Nhi 271635724 Qung Biên Quâng lign Trng Born X X 

5 Nguyn Dlnh Luân 272493601 Qung Hóa Qung Tign Tráng Born X X 

6 TrnMinhHn 276088314 TânBc BlnhMinh Trng Born X X 
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