
UBND TiNH DONG NM 
BAN QUAN L 

CAC KIIU CONG NGHIP 
S6:  6'2/  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày O tháng ,1O nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirà'i lao dng dang thirc hin các phtroiig an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty C phn Sonadezi Giang Bin 
(KCN Bien Hoa 1, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buOc phiic hôi các hoat  dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 t?i  tinh DOng Nai trong tInh hmnh 
mài; 

Can ctr Van bàn s 11715 IUBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan tarn thñ thi:rc hin các phir(mg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cr phng an dA di.rçic phê duyt ti Van ban so 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho 6/30 ngil&i lao dng dang thrc hin phung an 03 ti 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhãn (tong so lao 
dng hiu tth t?i  doanh nghip cOn li là 24/30 ngithi). Nguii lao dng di.rçic di, 
ye hang ngày dam bão phái a khu vrc vüng xanh tai  dja phixong, phãi dugc tiêm 
väc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngay) hoc dA diêu tn khOi bnh Covid- 19 trong 
yang 180 ngày (dInh kern danh sách). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho ngi.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dâ duçic chap thun bang phucing tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to di.râi 09 chô ngôi), dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thai phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và cO thông báo vói Ban Quãn l các KCN DOng 
Nai dé quãn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic vi UBND xâ, phu&ng, thj trn 
nai ngix&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa nguai lao dng dê UBND 
cap xã, phuang, thj trân k2 Giây xác nhn di duOng. Ngtthi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá than, phâi thurc hin dung l trInh tü nai cu tth 
den doanh nghip và nguqc 1i; tuyt dOi không dimg, do hoc ghé các khu vrc 
khác không dung tuyên di.r?mg hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung t?i  PhAn III cüa Van bàn so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dan tm thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo Cong tác phOng chOng djch 
Covid-19. KhOng cho nguñ lao dng ye dja phucmg hoc don nguai lao dng 
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vào doanh nghip khi chua có sir dng cüa dja phtrcing. 
5. Khi ngüng thirc hin phucmg an 03 t?i  ch phâi duçicsij chip thun cüa 

Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai Co nguOri lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng trâ v dja 
phuang, phái có kêt qua xét nghim bang phung pháp RT-PCR am tInh (mu 
&m hoc mâu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tr ngáy lay mu. 

7. T, chirc dua nguñ lao dng trâ v dja phumg bang pht.nmg tin dua 
don tp trung. TruOrng hçp doanh nghip to chi'rc cho ngithi lao dng tth ye dja 
phuong bang phwing tin cá nhân thI phái dam bão vic di chuyên duvc thirc 
hién an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ng.thi lao dng tr& ye dja phuang. 

8. Ngt.r&i lao dng trô v dja phuong phái khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phtring, thj trân noi cu trü, tir theo dOi src khOe tai  nhá 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách nguii lao dng trâ v dja phumg do Ban Quãn l)' 
các KCN Dông Nai gCri, UBND phumg, xã, thj trân giám sat ngtthi lao dng trâ 
ye dja phixong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

10. Ch d báo cáo: Phái thu&ng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm 
nguii hsu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Th%rc hin 
chê d báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

11. Doanh nghip và ngthi lao dng phãi chju trách nhim trixâc pháp 
lut khi khOng thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, de xây ra lay 
lan dich bnh. 

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

No'inhin: 
- Cong ty CP Sonadezi Giang Dién (thijc hin); 
- Sà Y tE, COng an tinh, LDLE) tinh 
- Bi thu. Chü tjch UBND TP. Biên HOa; 
- Bi thu, Chü tich  UBND huyn Trãng Born; 
- Bi thu, Chü tjch UBND huyn Vinh Ciru; 
- DOn CA KCN Bin HOa; 
- PhO TruOng ban ph trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thi,rc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



TONG CONG TY SONADEZI 
CONG TY CP SONADEZI GIANG DIEN 

DANH SACH NGU5I LAO DQNG DI, YE HANG NGAY 

Sit H9 VI ten 
s6 

CMNDICCCD 

No'i cu trü (ghi rö khu ph/ p,  phwông/xii, huyn/TP) 
Viing xanh 

(dáuh du X) 

Dii tiêm viic xin 
miii! cich day 
14 ugly (dánh 

du X) 

Dii bj uhim Covid-19 vii 
diu tij khiii trong vông 
180 ugly (dlnh du X 

ueu có) khu ph/ p phirng/xa, huyn/TP) 

1 Nguyn M Thu Thlo 272211471 KP 1 Tin Tin Biên Hôa x x 

2 Vô Hu5'nh Trung Hung 75067000766 KP Nht Hôa Hip Hôa Biên Hôa x x 

3 Vö Thj Hài Vin 
— 

271650274 Ap 5 Xii BInh Lçii Huyn VTnh 
Cfru x x 

4 Nguyn Thu San Throng 191546527 
S 259/15/8/8 dumg 

Büi Trcrng Nghia 
KIm ph6 2A 

Phuxmg Tring 
Dài x x 

5 Lê Danh Hung 042078002085 74/5, Ap Boàn Kt Xii Giang Din x x 

6 Vö Thj Lien 26178004643 KP 3A Tring Dii Biên Hóa x x 


		2021-10-06T11:13:16+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




