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Dng Nai, ngay O/7hang/Q  nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun bi sung lao dông itru trü tai  doanh nghip thtrc hin 

các phiroiig an 03 ti ch cüa Cong ty TNHH Vit Nam Suzuki 
(KCN Loteco, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nat) 

CAn cir K hoach s 11102/K}I-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buc phiic hôi các hoat dng kinh tê xA hOi,  an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 t?i  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mài; 

CAn cir VAn bàn s 1 171511JBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dAn tarn  thi thjc hin các phi.wng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cr VAn bàn s 1 1959/UBND-KGVX ngày 30/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tiêp tic th1rc hin cac bin pháp dê trng buàc phiic hôi hoat dng KTXH 
dam bão cong tác phéng, chông djch trong tInh hinh mth; 

CAn c phuang An dA duçic phê duyt tai  Thông báo s 2712/TB-KCNDN 
ngày 2 1/8/2021 cüa Ban Quãn l cAc KCN; 

CAn ctr Biên bàn kiêm tra vic bO sung lao dng thrc hin "03 tai ch" 
và cOng tác phông chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Ban Quãn l các 
KCN ngày 06/10/2021; 

Xét d nghj b sung lao dOng  cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b suns 13 ngu?i lao dng vào lam vic 

theo phuang an 03 tti chô tai  doanh nghip (tong so lao dng t?i  doanh nghip 
sau khi bô sung l 66/403 nguii) dê duy trI hoat dông sAn xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19 (dInh kern danh sách bô sung kj ngày 06/10/2021 
cza Cong ty TNHH Viêt Narn Suzuki). 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim ln 01 vào ngày du tiên bang 
phuong pháp test nhanh khAng nguyen, bô trI ô v'tlng dm It nhât 03 ngày va xét 
nghim lai  lan 02 bang phucing pháp RT-PCR tru&c khi dua vào san xuât. Chi 
bô tn vào khu luu trCt nhüng ngu&i lao dng thuOc  khu vuc vüng xanh và dA 
duçic tiêm vAc xin it nhât 01 mui (sau 14 ngày) hoc dA diêu trj khOi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To churc vic don ngu1i lao dng vào khu virc 
liru trü bang phiwng tiên tp trung, dam bâo an toàn khOng lay nhiêm. 

3. Thrc hin d&y dU các ni dung tai  Ph.n III cüa VAn bàn s6 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dAn t?m  thñ thijc 
hiên các phuang An sAn xuât kinh doanh dam bao cOng tác phOng chOng djch 
Covid-19. KhOng cho nguii lao dOng  ye dja phucmg hoc don ngirii lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dong cüa dja phuong. 
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Ban Quãn l c 
nghip biêt, th1rc hi 

Noi nhn: 
- Cong ty TNHH Vit Nam Suzuki (thtrc hin); 
- S Y t& COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBNI) TP.Biên HOa, TP. Long Khánh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Xuân Lc; 
- Dn CA KCN Biën HOa 
- CA huyn Long Khánh, Xuân Lc; 
- PhO Truàng ban (dê phói hçip chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi.rc hin); 
- Website Ban Quãn 1y; 
- Luu: VT, QLLD. 

u cOng nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
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4. Khi ngrng thuc hin phi.wng an 03 ti ch phái duçic six chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nth Co ngithi lao 
dng trà ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngui lao dng tth v dja 
phrnmg, phãi cO kêt qua xét nghim bang phrning pháp RT-PCR am tInh (mu 

dcin hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

6. T chüc dua ngiri lao dng tr& v dja phw.ing b&ng phuing tin citra 
don tp trung. Trung hçip doanh nghip to cht'rc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuang bAng phu(mg tin Ca nhân thI phái dam báo vic di chuyên duçic thi.rc 
hin an toãn, không lay thim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác than  vic di 1i cho ngi.thi lao dng tri ye dja phi.r(mg. 

7. Ngu?i lao dng trâ v dja phung phái khai báo vài Trung tam th xâ, 
phuing, thj trãn nth cu trü, tr theo dOi src khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén c si danh sách ngithi lao dng tth v dja phung do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gi'ri, UBND phuing, xA, thj trân giám sat nguñ lao dng tth 
v dja phuong trong thuc hin các bin pháp phOng chong djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phái thumg xuyên báo cáo s hrcing tAng, giám nguii 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN DOng Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và nguii lao dOng  phái chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thirc hin dÀy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay lan 
djch bnh. 



HH VIET NAM SUZUKI 
'ghi röhQtAn 

TOSHI AOKI 
OOC SAN XUAT 

CONG TV TNHH VIT NAM SUZUKI 

DANII SACK NGU'Oi LAO nONG DU KIftN nO SUN(; 

IIç ,i in S CMND/CCCD Noi dr IrO (ghi rô khu pti/ i,  phir&ng/s, IinuII) 
Vung sanli 
(dnIi tI4(I 

I c:Icti 
dily 14 ng (d.riIi th'ti X) 

I)fi hj Iii,n 
Cos'id-I9 %à dlu 

Irj kIio trong 
vôug 180 ngv 

(di'inli dlu X nu 
cO) 

S nhCi In khu phó/ p phrng/xa. huynfFP) 

I Nguytn Trung 11u 272805631 46A 5 4 An Binh i3in ima x 
mlii I nia' 

07/09/2021 v6du I4ngay 

2 Nguyn Thanh Tam 271855290 771 16 4 An Hoã I3in 
tiam mill I ngày 

09/0912021 vñdO 14ng6y 

3 Trin NgQc 161 272975924 908131 18 2 An I-bA I3in Hon DII 11am mill I ngay 
08/09/2021 vA dO 14 ngAy 

4, Nguyn IloAl IlAn 272455629 37/I 22 Nh(it UoA Hip I-bA I3in HoA 
DA tim miii I ngay 

09/09/2021 vA dO 14 ngAy 

5 Mal Vilu Dung 272973487 G33A 9 7A Long I3lnh Bian Ho DII tiAm mOi I ngAy 
26/08/2021 vA dO 14 ngay 

6 Mal VOn Vtrqng 271864845 10 Miu Phuô'c TAn I3in HoA 
DII tlIfl miii 1 ngAy 

09/09/2021 vAdO I4ngAy 

7 Mihlumh I-là 272049595 319/8 513 TAn Bian Bian HoA x 
DII 11am mlii I ngAy 

14/08/2021 vA dO 14 ngày 

K Nguyn Thunh  Nhtln 272335794 238/I 1 2 TAn Tiin l3ien HoA 
DII tim mill I ngAy 

14/08/2021 vAdU 14ngAy 

9 DoAnThuOn 06000 14766 2415 3 I Th&ig Nht Bien Hoà DII tiam mlii I ngAy 
07109/2021 VII do i ngAy 

10 Vii KhOi Nguy8n 272050730 17/ 2A 4 Th6ng Nht I3ian HoA DII 11am mill I ngay 
09/09/2021 vA dO i 4 ngAy 

II Nguyn Minh Trong 270982372 276/17 5 5 Trung Dilng 131an I-bA 
DII 11Am mlii I ngAy 

07/09/2021 vã dO 14 ngay 

12 DIIo Hthi Nguyen 272249894 I3Au sen I3Au sen Long Khñnh DII 11Am dO 2 mlii. ngAy mlii 
hal 24/09/2021 và dO 14 ngAy 

13 Nguyn l-IUi Duy 27l654SX 40 6 Viet Kièu Xu6n I1iCp 
— 

XuAn LOc 
_________ 

x 
DII hAm mili 1 ngAy 

14/08/2021 vA dO 14 ngAy 
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