
UBND TINH DONG NM CONG HOA xA HO!  dHU NGHIA VWT  NAM 
BAN QUAN L'Y Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S6: 624 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày O tháng '10 nãm 2021 

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

cüa Cong ty TNIIH Cao su K5 thu@ Thanh Thanh 
A A (KCN Giang Then, huyçn Trang Born tinh Dong Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic timg buâc phiic hôi các boat dng kinh tê xä hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tmnh hlnh 
mói; 

Can cü Van bàn s 1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tm th&i thirc hin các phuong an san xut kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phuang an dâ &rçc phê duyt ti Van bàn s6 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cUa Ban Quàn 1 các KCN; 

Xét dê nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chp thun cho 30/159 ngu1i lao dng dang thirc hin phucing an 03 tai 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phrnmg tin cá than (tng s lao 
dngh.ru tth tai  doanh nghip con lai  là 129/159 nguii). Ngui lao dng dugc 
di, ye hang ngày dam bào phái khu virc vt1ng xanh t.i dja phuong, phài duc 
tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày (dInh kern danh sách). 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã ducic chap thun bang phrnmg tin cá nhãn (xc 02 bánh 
ho.c ô to duâi 09 ch ngôi), dam bâo an toàn không lay nhiêrn. Dông thñ phài 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chU dng cüa doanh nghip và có thông báo vth Ban Quàn l các KCN Dông 
Nai dê quãn 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic vth UBND xã, phuing, thj trn 
n( ngu&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngui lao dng dê UBND 
c.p xa, phu&ng, thi. trân k Giây xác nh.n di du?mg. Nguii lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá than, phãi thrc hin dung l trInh t nm cu trü 
dn doanh nghip và nguqc lai;  tuyt dOi khOng dirng, do hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên durng hoc l trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai Phn III cüa van bàn s6 
117151UBND-KG\'X ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dan t?m th&i thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
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Covid-19. Không cho ngithi lao dng v dja phuong hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chixa có si1 dng cüa da phuong. 

5. Khi ngrng thirc hin phirnng an 03 t.i ch phãi duçic sir ch.p thun cüa 
Ban Quàn 1$' các KCN Dông Nai và LJBND huyn, thành phô noi có ngu&i lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thiic hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phucing, phái có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tix ngày lay mu. 

7. T chüc dua ngithi lao dng trà v dja phuong b.ng phirong tin dua 
dOn tp trung. Tnthng hcip doanh nghip to chüc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phucing bang phtnmg tin cá nhân thi phâi dam báo vic di chuyên duqc thc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di 1i cho nguii lao dng trâ ye dja phuong. 

8. Ngu&i lao dng tr& v dja phuong phãi khai báo vài Trung tarn Y t xâ, 
phu&ng, thj trân nai cu trii, tir theo dOi süc khOe tai  nba 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co s& danh sách ngl.r&i lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãri 1 
các KCN Dông Nai giri, UBND phixmg, xä, th trân giám sat ng'.thi lao dng trâ 
ye dja phrnmg trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thu&ng xuyên báo cáo s hrcmg tang, giám ngu?i 
lu'u trü t.i doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phài chu trách nhim truóc pháp 
lu.t khi không thrc hin day dü các quy dnh phOng chông djch, dê xây ra lay 

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

nghip biêt, thijc hin.AJU 

Noi nhn: 
- Cong ty TNHH Cao su Thanh Thanh (thi.rc hin); 
- Sà Y té, Cong an tlnh, LDLI) tinh; 
- BI thu, ChO tjch IJBND huyn Trng Born; 

CA xâ Giang Din và x An Vin; 
- Phó Trtrông ban ph trách (d chi duo); 
- Céc phong, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
• Luu: VT, QLLD. 
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DANH SACH NGUO'I LAO BONG DI yE HANG NGAY 

HQ và ten S CMND/CCCD Nol cu' trü (ghi rO khu ph& Ap, phirong/d., buynu1'P) Vüng xnh(dánh 
dauX) 

tiêm vlc in mU 
i cácii dày 14 ugly 

dInhduX 

DAbnhm 
Covid-19 v iu 

tr! khôi troug 
vông 180 ugly 
dnh du X nu 

cô) 

goVän Anh - 197155261 Ap4 AnVIn Trãngl3om X x 
1guynThjThu 151827932 Ap4 AnVin TrngBom X x .... 

'üHthi Cu 186750397 Ap4 AnVin TrangBom - - . 

(u'nh K.hánh Duy 381702394 A4 An Vin . Trâng Born X . x . - -. '. 

I Vit Khãi 381914190 Ap 4 An Vin Trang Born x x .-•......................_,• 
mVän Tinh 371479430 — Ap4 AnVin Trang Born x . • - -; 

rin Thj Thu HLrcrng 363705993 Ap 4 An Vi&i Tráng Born x 

là Vn Den 3622805o6 Ap 4 An Vièn Trng Born x x 

•rn H6ng Pha 092189002214 Ap 4 An Vin Trang Born x x -.- 

JguynThüyLi&i 

Siu Y 

092180001844 Ap4 MVin Trãng Born x x - . . .:;.• 

380864422 Ap 4 An Vin Tráng Born x x ,. 

'rn Van Lirc 380864421 Ap 4 An Vin Trang Born x x . . . 

'uongKin Hung 381101765 Ap4 AnVin. TràngBom X . . x 

rnKimEm 381048346 Ap4 AnVin TringBom . x x 
. 

To Em 092090002601 Ap 4 An Vn Tthng Born x x . 
'ran Minh Nguyen 380942752 Ap 4 An Vi& Trãng Born x x . 
guvn Mirth Nguyt 092177003005 Ap4 An Vin Tráng Born X - X - - 

Thj Xuân 240927699 Ap 4 An Vi&i Tring Born x x 

. Vn Tèo 092083006597 Ap'4 An Vin Trang Born x x 

'OThiKimYn 271562936 Ap3 AnVin TràngBorn x x 

1u'nh Hoàng Huy 371994468 Ap 2 An Vin Tráng Born x x 

I,ng Van Khánh 385592469 Ap S An Vin Trãng Born X x 

) Vn Tüng 174833475 Ap 5 An Wn Trang Born x x 

Thing 230846589 Ap 5 An Vin Trng Born x x .. .. . 
'han Thi L' 371937067 Ap S An Vin Tr.ing Born x x - 

. Vn Tuy&i 174845523 Ap 5 An Vin Thing Born x x 

Oi Nhãt Qu Tràn 225970770 Ap 4 An Vin Trang Born X x 

guyn Chi Phong 385894769p S An Vin Trãng Born x x 

lguyn Van Vn 385083003 Ap 5 An Vin Tràng Born x x 

)uom Thj Ha 272746896 Ap 4 An Vin Thing Born X x 
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