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THÔNG BAO 
V/v b trI hru trü ti doanh nghip thirc hin các phuo'ng an san xut 03 tii ch 

cüa Cong ty TNHH Djch vi1i thtro'ng mi Dinh Diu 
(KCN Nhxn Trach III — giai doan 2) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng bithc phic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh DOng Nai trong tmnh hInh 
mài; 

Can ci'r Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hixàng dan tarn  thai th%rc hin các phuang an san xut kinh doanh dam bào cong 
taG phàng chông djch Covid- 19; 

Can cir h sc däng k thrc hin các phuong an 03 tai  ch dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho Doanh nghip thrc hin phiwng an sir diing các khu 
vrc van phông, phông hçp, nhà kho, nhà xuàng, các khu v1rc con trông lam nth 
liru trCi cho 8/72 ngi.räi lao dng lam vic, an, tai  doanh nghip dam báo hoat 
dng san xuât kinh doanh và phông chông djch Covid- 19 "dInh kern danh sách 
ngwài lao dç5ng.). 

2. Vic b trI ngithi lao dng lam vic và km trü t?i  Cong ty phài có cam 
kêt dông thu.n cüa ngi.rai lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phãi to 
chüc dOn nguai lao dng vào khu virc km trü bang ph.rang tin tp trung, dam 
bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Yêu c.0 doanh nghip chi b tn vào khu liru trü nhüng nguai lao dng 
thuc khu virc vüng xanh và dà duc tiêm väc xin It nhât 01 rnui (sau 14 ngày) 
hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, có kêt qua am tinh lan 
1 bang phiing pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thr 01 Va ngày thir 03 
bang phuong pháp RT-PCR (mu dcm hoc mâu gp 5 hoc mâu gp 10). 

4. Thirc hin d.y dü các nOi  dung  t?i  Phn III cüa Van bàn so 

1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hixàng dan tam  thai thirc 
hin các phirong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chOng djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phuong hoc dOn nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông ' cüa dja phuong. 
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5. Khi ngrng thirc hin phixcmg an 03 ti ch phái dxçc sir chip thun cüa 
Ban Quán 1' các KCN Dông Nai và UBND huyên, thành ph ncii có ngiii lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghiêp th1rc hin xét nghim cho ng.r&i lao dng trâ v dja 
phi.rcing, phâi có kêt qua xét nghim bang phi.rng pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày ké tr ngày 1y mu. 

7. T chrc dua ngithi lao dng tri v dja phixcmg b&ng phixang tin dtra 
don tp trung. Tru&ng hçp doanh nghip to chi'rc cho nguai lao dng trâ v dja 
phixcing bang phixmg tin cá nhân thI phái dam bão vic di chuyên dixçc thirc 
hin an toân, không lay nhiêm; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di lai cho nguâi lao dng tri ye da phucmg. 

8. Ngiräi lao dông trô v dja phuang phãi khai báo vri Trung tam Y t xã, 
phuang, thj trân ncii Cu trü, tir theo döi src khOe t.i nba 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci sâ danh sách nguai lao dng tra v dja phi.wng do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai giri, UBND phu&ng, xâ, thj trân giám sat nguäi lao dng trO 
v dja phucmg trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s lixcmg tang, giãm nguäi 
luu trCi t?i  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN DOng Nai. Thrc hin ché d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và nguäi lao dng phãi chju trách nhimtruâc pháp 
lut khi không thirc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quan l cac Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc 

Noinh?In: 
- Cty TNHH Djch vi Thuang mai  Dinh Diêu (thrc hin); 
- Sâ Y t&  Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhm Trach; 
- Dn CA KCN NhGn Trach; (phoi hcip); 

- Phó Trtxâng ban phii trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quàn Ii'; 
- Lixu: VT, 



CONG TV TNHH DICH VU THUONG MAI DINIL DI€LJ CQNG iIOA XA 1101 ciiU NGI-IIA VIT NAM 
DcLp-TyDo- ilanh phüc 

Nhcm Tr(zc/, ngày 01 tháng 10 nim 202/ 

DANH SACII Nc.Lrl LAO DQNG CO Null CAU vAo DOANII NGHIP 
TIH1C 11lN 3 T,I dO JiO,C CIAI QUVET CONG V1c cAr Till ET 

STT S6Th 
B phn 

119 
NArn sinh SO 

CMD/CCCD 
So din 

thoi 

Nol thu*ng trü hoc tm tr6 J11Ih 
NgAy tiêm. 

Ghi 
i'O 

* 
Ap 

xji piiu*ng, 

thj trn 
Qun, huyçn 

imni, 
tliành phO 

ten I 2 3 4 5 6 
01 00010 Diâu khó.c Phan Minh Tning 29/03/1988 2718610 I 1 0943481455 Ap 3 Long Th Nhin Trach Dng Nai 06/0912021 
02 00015 Diêu khtc Nguyn Van Luong 09/09/1993 18720996 0348312405 Ap 2 Long fh Nhon Trich Dông Na 04/09/2021 
03 00004 Diêukhc NguynDinhSm 26/11/1988 186850884 0974309615 4p I Long ThQ Nhanlrach BôngNai 11/09/2021 
04  00430 Diêu khc L Van Khã 2002 382012358 0981103306 Ap Bàu Bong Phtr6c An Nh(m Tr?ch Dng Nai 09/09/2021 
05 00556 Diêu khc Nguyn Duy Thh 23/03/1993 221371066 0326925469 Ap 2 Long Th9 Nhon Treh Ding Nai 09/09/2021 
06 00577 Diu khc Nguyn Van Hn 1993 392428479 0396835130 Ap 3 Long Th9 Nhon Trch Dng Nai 08/09/2021 
07 00544 Du khc V Quoc Khánh 01/01/1999 225676573 0779403812 Ap Bàu BOng Phtràc An Nhan Tr?ch DOngNai 09/09/2021 
08 00110 Sinh Quán Nguyn CLthngflnh 16/06/1975 320858960 0981291868 Ap I3âu  Nhon Tr?ch DôngNai 09/09/2021 
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