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CAC iuiu CONG NGHIP 
S6: 3ft /TB-KCNDN DngNai, ngày C6 tháng 40 nám 2021 

THÔNG BAO 
S S A S A r • A s 

V/v cho nglro'I lao dQng dang thic hiçn cac phiro'ng an 03 ti cho di, ye hang ngay 
cüa Côn ty TNHH Ponng Young Vina 

(KCN Giang Dien, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can cr K hoach s 111 02/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bthc phic hôi cac hot dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tmnh hInh 
mth; 

Can cir Van ban s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tm thai thrc hin các phuang an san xut kinh doanh dam báo cong 
tác phông chng djch Covid-19; 

Can cr phung an dã &rçic phê duyt tti Van bàn s 276OTKCNDN-LE) 
ngày 3 1/7/2021 cüa Ban Quân I các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho 18/90 ngui lao dng dang thirc hin phmmg an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá than (tng s lao 
dng hiu trü ti doanh nghip can li là 72/90 ngithi). Ngix&i lao dng duçic di, 

ye hang ngày dam báo phãi ô khu virc vüng xanh t.i dja phi.rcing, phâi ducrc tiêm 
vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dA diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong 
vông 180 ngày (dmnh kern danh sách,). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho nguYi lao dng di, v hang 
ngày theo phtnmg an dä ducic chap thun bang phuong tin cá nhãri (xe 02 bánh 
hoc ô to dithi 09 chô ngôi), dam bâo an toàn không lay nhiêrn. DOng thñ phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành ytê (nêu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quãn l các KCN DOng 
Nai dê quãn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic v&i UBND xã, phutng, thj trân 
ncñ ngu?ñ lao dng cu trii, thông nhât vic di, ye cüa ngu1i lao dng dê UBND 
cAp xâ, phix&ng, thj trân k Giây xác nhn di dung. Ngui lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phixng tin Ca nhãn, phâi thirc hin dmg l trInh tir ni cu trü 
den doanh nghip vànguc li; tuyt dôi khOng dimg, do hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên duing hoc l trinh di chuyên. 

4. Thirc hin dAy dü các ni dung ti PhAn III cüa Van bàn s 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dan tam  thai thxc 

hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phông chông djch 
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Covid-19. Không cho ngu&i lao dng v dja phixcing hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chua có si.r dông cüa dja phucing. 

5. Khi ngfrng thiic hin phucrng an 03 tai  ch phâi ducic sir chip thuan cüa 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncli có nglx&i lao 
dng trô ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngix&i Lao dng tr& v dja 
phucing, phâi có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày ké tIr ngày lay mu. 

7. T chrc dua nguii lao dng tr& v da phixcrng bng phucing tin dua 
dOn tp ung. Trung hqp doanh nghip to chüc cho ngui lao dng trô ye dja 
phucing bang phucmg tin cá nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên ducc thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giy xác nhn vic di lai cho nguii lao dng tr& ye dja phuang. 

8. Nguñ lao dng tth v dja phrnmg phài khai báo vOi Trung thin Y t xã, 
phu?ng, thj ti4n nai cu trü, t1r theo dôi süc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci sâ danh sách ngthi lao dng tr& v dja phucing do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gi:ri, UBND ph.thng, xã, thj trãn giám sat ngi.thi lao dng trâ 
v dja phucing trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thi.r?mg xuyên báo CáO so hrçmg tang, giãm ngu&i 
h.ru trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau ln xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguñ lao dng phãi chju trách nhim truóc pháp 
14t khi không thirc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dé xày ra lay 

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

nghip bi&, thirc hin.IUc 

Noinhin: 
- Cong tyThF1H PoonYO!!!thIC hin); 
- S Y th, Cong an tlnh, LDLE) mnh; 
- Bi thu, Chü tjch UBND huyn Tràng Born; 
- CA X Giang Din và x An Vin; 
- PhO Truàng ban phi trách (dé chi duo); 
- Cáo phOng, Trung tarn (thuc hin); 
- Website Ban Quân t; 
-Luu:VT,QLLD. 
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CONG TV TNHH POONG YOUNG VINA 

DANH SACH NGUI LAO DQNG DI yE HANG r1GAY 

Stt H a 9 S 
S 

CMNDICCCD 
Noi cr trü (ghi rO khu ph/ p, phro'ng/xa, 

huyn/TP 
Wing xanh 

(dânh du X 

Dã tiêm vc 
xin mfli I cách 
dày 14 ngIy 
(dánhduX) 

JMbnhim 
Covid-19 và diu 

trj khôi trong 
vông 180 ngày 

(dánhduXnu 
có) 

Khu ph6/ p Phu&WxL Huyn/TP 

1 Bu Xiao Long E83623023 Ap 3 An Vin Trãng Born x x 

2 Di.rcingMi1Say 24530842 Ap3 MiVin TrãngBorn x 
I 

 x 

3 Châu Van Hoàn 264406633 Ap 3 An Vin Trang Born x x 

4 Han Vn Tlnh 264405384 Ap 3 An Vin Trãng Born i x x 

5 Ngô Quang Phüc 27253 108 Ap 4 An Vin Trãng Born x x 

6 Sun Hong Jun E7945123 Ap5 An Vin Trãng Born x x 

7 Nguyen Thj Thão 271594021 Ap 5 An Viên Trãng Born 
:

X X 

8 Nguyn Vn Tan 38559062? Ap 5 An Vin Trãng Born x 

9 Hu'nh Ghi Ta 385639021 Ap 5 An Vin Trãng Born x x 

10 Trri Nhixt Duy 366310136 Ap 5 An Vin Trãng Born x x 

11 La Thin Phii 3858 13353 Ap S An Vi&i Trãng Born x 

12 Nguy&i VAn Cucing 371665106 Ap 5 An Vin Trãng Born x 

13 DuangThjGiu&ng 251201843 Ap5 AnVin Trangorn x 

T4. NgônThjTh 06O2: Ap AnYin TrãngBorn x x 

86. 



15 Nguyn Thj Ha 187249430 Ap 6 An Vin Trang Born X X 

16 Lé Nguyn Minh Quang 272747025 Quãng Hôa Quâng Tin Tráng Born x x 

17 JEON JONG HYEOK M61634564 Quãng Hôa Quãng Tin Trâng Born x x 

18 NguyênThjNg9cXuãn 271706029 TânPhát Di61 TrángBorn x x 

CONO T 4'  

f/4? CONGTy 
, I TNI-!i 

PO0NGyo 
VThA 

OONG YOUNG VITA 


		2021-10-06T08:30:58+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




