
UBND TiNH DONG NAT 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIV 
S:  3 /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày  O  tháng  -10  nãm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngu'ô'i lao dng dang thiyc hin các phtro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Daeyeong Vina 
. A (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoach s 11 102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buâc phiic hôi các hot dng kinh tê xA hi, an ninh quôc phông 
dam bào Cong tác phóng, chông djch Covid- 19 t.i tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cr Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hrncng dan t.rn thñ thrc hin các phwing an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phuong an dã duqc phê duyt ti Thông báo s 293 6/TB-KCNDN 
ngày 08/9/202 1 cUa Ban Quàn l các KCN; 

Xét dê nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thun cho 04/484 ngui lao dng dang thrc hin phuon an 03 tai 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phwng tin cá nhân (tong s lao 
dng hru tr11 tai  doanh nghip con 1i là 480/600 ngi.thi) (dInh kern danh sách 
cza Cong ty,). Ngthi lao dng dugc di, ye hang ngày dam bâo phài a khu virc 
vüng xanh tai  dja phung, phài du?c tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) 
hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã dugc chap thun bang phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh 
ho.c ô to duai 09 chô ngoi), dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thôi phài 
thrc hiên xét nghim djnh k' theo kê hoch chü dng cüa doanh nghip và có 
thông báo yci Ban Quàn l các KCN DOng Nai dê quãn 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phái lam vic v&i UBND xa, phu&ng, thj trn 
ncyi nguai lao dng Cu trü, thông nhât vic di, ye cüa nguai lao dng dê UBND 
cap xã, phung, thj trân k Giây xác nhn di throng. NguOi lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhãn, phâi thrc hin diing l trInh tO noi cu trii 
den doanh nghip và nguçrc li; tuyt dôi không dOng, do ho.c ghé các khu vrc 
khác không diing tuyên di.rOng ho.c 1 trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung tai Phn III cüa Van ban s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huOng d.n tm thOi thirc 
hin các phi.rcing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguOi lao dng ye dja phuong hoc don ngu&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua Co sr dong cüa dja phuong. 
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5. Khi ngrng thrc hin phrnmg an 03 ti ch phãi duçic sii chip thun cüa 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngu?ñ lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngixi lao dng trâ v dja 
phuong, phái có kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hoc mâu gop)  trong thài gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. To chüc dua nglx&i lao dng trO v dja phucing b.ng phuang tin dua 
don tp trung. Tru?ng hçp doanh nghip to chrc cho ngräi lao dng tth v dja 
phixang bang phuang tin Ca nhân thI phái dam bão vic di chuyên diiçic thrc 
hin an toân, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ngu?i lao dng tr& ye dja phuang. 

8. Nguii lao dng trâ v dja phucmg phâi khai báo vâi Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj trân fbi CU ti-u, tir theo döi sirc khOe tai  nhà 07 ngày, thc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Ca sà danh sách ngithi lao dng trâ v dja phuang do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai gCri, UBND phung, xã, th trân giám sat nguii lao dng tth 
v dja phucing trong thi.xc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuOng xuyên báo cáo s luçing tang, giàm ngu&i 
km tn'i t?i  doanh nghip cho Ban Quân 1 các KCN DOng Nai. Thirc hin chê do 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguôi lao dng phãi chju trách nhim truóc pháp 
1u.t khi không thrc hin dy dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xây ra lay 
lan dich bnh. 

Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thirc hin. 

Nci nhIn: 
- Cong ty TNHH Daeyeong Vina (thi,rc hin); 
- So Y tê, Cong an tinh, LOLD tinh 
- Bi this, ChO tjch UBND thành phô Bién HOa 
- BI this, Chü tjch UBND huyn Trãng Born 
- BI this, ChO tjch UBND huyn Thng Nht 
- Bithu, ChU tjch UBND huyn Long Thành 
- DOn CA KCN Biên HOa 
- Phó TruOng ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thuc hin); 
- Website Ban Quán 19; 
- Luu: VT, QLLD. 

 

Phim Van Ctrô'ng 



CONG TY TNIIH DAEYEONG VINA 

DANH SACH NGUJI LAO BQNG BANG K' DI YE HANG NGAY BANG 3T TA! DON VI 
(Cap nht danh sách vüng xanh ngày 26/09/202 1. Ngun: CDC Dng Nai) 
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HO TEN BQ PHIN 
NAM 
SINH 

SO CMND 
TINHTRANG 
TIEM VAC- 

XIN 
OjA CHi CIX TRU VUJNG PUU'CING TIN 

DI CHUVEN 

1 MItCH THAO NGUYEN Kinh Doanh 16/01/1985 271542750 2 MUI Lc An, Long Thãnh, Dng Nai Xanh Xe cá nhãn 

2 TRUONG HOAI TAN Khuôn 04/09/1981 273427767 1 MUI Gia Tan 2, Th6ng Nht, D6ng Nai Xanh Xe cá than 

3 DING KHANFI HOX L&p rap 10/09/1983 113281835 1 MUI Tan Tiên, Biên Hôa, D6ng Nai Xanh Xe cá nhan 

4 LE THANG K thut 20/11/1991 272028172 2 MUI Thanh BInh, Trãng Born, D6ng Nai Xanh Xe cá nhãn 
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