
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP  
S& IT'B-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phñc 

Ang Nai, ngày 5ftháng /10  nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thuân b sung lao dng hru trü tii doanh nghip thirc hin 

phirong an 03 tii ch cüa Cong ly TNIIH KCC (Vit Nam Nhoii Trch) 
(KCN Nhon Trach VI) 

CAn dr Kê hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buàc phiic hôi cac hoat dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phóng 
dam bão cong the phông, chong djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tlnh hInh 
mài; 

Can cü Van bàn si 11715 IUBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan t?m  th?i thirc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

* CAn cü Van bàn s 1 19591UBND-KGVX ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tiêp tic thrc hin các bin pháp dê trng buàc phic hôi hot dng KTXH 
dam b cong tác phàng, chOng djch trong tInh hmnh mOi; 

CAn c(r phuong an dA ducic phê duyt tai Thông báo s6 202 1/TB-KCNDN 
ngày 24/7/202 1 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xet d nghj b sung lao dOng  cüa doanh nghip: 

1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 13/14 nguYi lao dOng  vào lam 
vic theo phuong an 03 tai  ch tti doanh nghip (tong so lao dOng t?i doanh 
nghip sau khi bô sung là 67/89 ngu?i) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh 
doanh và phông chOng djch Covid-19 (DInh kern danh sách dáng kf. bô sung 
ngzthi lao dông; trfr 01/14 ngwài lao dông thuôc: Khu phô 3, Thj trãn Trãng 
Born, huymn Tráng Born trong danh sách dáng /g, chu'a dwic chap thuin do 
chwa thu3c trwutng hçp yang xanh theo Danh sách phân vüng nguy co 4zi các 
áp/khu ph6 theo Báo cáo SOA  640/BC-KSBT ngày 30/9/2021 cza Trung Tam 
kiêm soát bênh tat — Sà Y tê Dông Nai va Tiêu chI yang quy dinh tai Van ban 
so 11959/UBND-KGVXngày 30/9/2021 cza UBND tinh Dông Nai). 

2. Yêu c&u Doanh nghip phãi xét nghim l.n 01 vào ngày du tiên bang 
phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trl ?i vüng dm It nhât 03 ngày Va xét 
nghim li lan 02 bang phung pháp RT-PCR truâc khi dua yào san xuât. Chi 
bô trI yào khu km trü nhung ngui lao dng thuc khu c vüng xanh và dã 
duqc tiêm vAc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khOi bnh 
Covid- 19 trong vOng 180 ngày. To chirc vic don ngu?ii lao dng vào khu v1rc 
km trü bang phrnmg tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thtrc hin dÀy dii các ni dung t?i  PhÀn III ciia VAn bàn so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 ciia UBND tinh huàng dan tam th?yi thuc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chong djch 
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Covid-19. Không cho ngrii lao dng v dja phixng hoc don ngui lao dng 
vao doanh nghip khi chua có sir dông cüa dja phuang. 

4. Khi ngfrng thijc hin phucing an 03 ti ch phái dixçic s chap thun cüa 
Ban Quãn i các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph ncyi có ngui lao 
dng trâ ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngui lao dung tth v dja 
phi.nmg, phái có kêt qua xét nghim bang phung pháp RT-PCR am tInh (mu 
dn hoc mâu gop)  trong th?i gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

6. T chCrc dua ngu1i lao dng trâ v dja phuang bAng phucng tin dua 
dOn tp trung. Truông hçip doanh nghip to chi.'ic cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuong bang phucing tin cá than thI phái dam báo vic di chuyên duqc thijc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho nguii lao dng trâ ye dja phucing. 

7. NguOi lao dng tth v dja phuing phái khai báo vth Trung tam y th xâ, 
phuing, thj trn nth cu trü, tr theo döi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên c s& danh sách ngu&i lao dng trâ v dja phumig do Ban Quán l 
các KCN Dng Nai gi, UBND phu?mg, xA, thj trãn giám sat nguYi lao dng trà 
v dja phung trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phãi thu?mg xuyên báo cáo so lung tang, giãm nguii 
hru trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau Ian xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngu&i lao dOng  phãi chju trách nhim truOc pháp lut 
khi không thuc hin dAy dü các quy djnh phông chong djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l các I9iu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip bitt, thrc hi 

Ntiinhn: 
- Cong ty TNHH KCC Nhon Trch Vit Nam Nhon Trch (thirc hin); 
-SaYth,Congantinh,LDLDtinh 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Nhon Trch; . 
- BI thu, ChO tich  UBND huyn Long Thành; J 
- Dn CA KCN Nhon Trach; 
- PhO Tnning ban phi,i trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thzc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: PQHXD. 

Lê Van Danh 



N(JO CONG yANG 06/10/1987 271699700 0937717974 Ap 3 Long ThQ Nhan Trch Dng Nai 09/09/2021 

NGUYEN iioAi I'HONG 03/11/1996 272475423 0792452479 Ap 3 Long Th Nhan Tr8ch Dông Nai 05/09/2021 

TRUONG VAN MINIl TUAN 26/11/2001 342002700 0339341881 Ap VOng Gm Phuic An Nhon Trch Dng Nni 09/09/2021 

4 NGUYEN MINHT1IUN 01/02/1995 272288451 0394108313 Ap Th6ng Nht Vl'nh Thanh Nlion Trch Dông Nai I 1/09/2021 

NGUYEN NGQC SON 25/11/1989 271932569 0797249354 Ap Bñ Tnrmg Phuôc An Nhan Trch D6ng Nai 14/09/2021 

6 NGUYEN UOANG AN II 20112/1991 371401873 0372453321 Ap5 Long Th9 Nhcrn Trch DngNai 03/09/2021 

7 NGUYEN DIU ANFI 10/06/1994 272461839 0815338789 KP3 iT Tràng Born Tráng Born Dng Nal 24/08/2021 

8 NGUYEN PHUCTUYEN 07/05/1983 271516545 0908009706 Ap 5 Long Thç Nhon Trch Dng Nai 24/08/2021 

() FRAN CONG NM 24/05/1993 241254998 0962371519 Ap l3lnh LAm LcAn Long ThAnh Dông Nai 24/08/2021 

I0 ThAI QUANG VINH 26/02/1992 272022373 0938063209 Ap 5 Long Th9 Nhon Trch D6ng Nai 24/08/2021 

II 'FRAN TIJANJI TEIUY 1978 341130389 0932697387 Ap 5 Long ThQ Nhon Trach Ding Nai 24/08/2021 

12 NGUYEN DUY TRUAN 12/10/1992 276096133 0397966795 Ap 3 Long ThQ Nhon Trch Dtng Nai 24/08/2021 

1EVNL 03/03/1992 184123356 0352541097 Ap3 LongThQ NhonTrch DngNai 24/08/2021 

14 NGUYEN Till HIEN 13/07/1993 183996302 0799187345 Ap 4 Long Th Nhoii Trch Dng Nai 24/08/202 I 
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Cong ty ThHH KCC (Vit Nam Nhan trach) 
KCN Nhan Trch 6 - Long Tho - Nhan trach - Dng Nai 
Di: 02513 683 585/ 0934021524 

DANH SACH NGU1I LAO DQNG BO SUNG vAo TAM TRU TAI CONG TY 
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