
UBND TINH DONG NAI CQNG HOA xA HOI CHU NGHA Y1IET NAM 

BAN QUAN LY Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 
CAC KIIU CONG NGHIP 
S: 3/yf Q /TB-KCNDN Dng Nai, ngày G1háng  10  näm 2021 

THONG BAO 
V/v Doanh nghip thirc hin phiro'ng an cho ngtrô'i lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dongyang Vina Special Metal 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh Dung Nai) 

Can cir Van bàn su 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hung dan tam thôi th'txc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cOng 
tác phông chông dch Covid-19; 

Can ci'r hu so dAng k cho ngui lao dng di, v hang ngày bang phuong 
tin Ca nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghi. cüa Doanh nghip: 

1. Chpthun cho Doanh nghip thçrc hin phuong an cho 21/115 ngiRii 
lao dng di, v.ê hang ngày bang phuong tin cá nhân. Ngui lao dng dugc di, 
ye hang ngày dam bào phài & khu virc vüng xanh tai dja phuong, phài dugc tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khOi benh Covid-19 trong 
yang 180 ngày; có kêt qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chu trách nhim t chirc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dà dirge chap thun bang phuo'ng tin cá nhân (xe 02 bánh 
ho.c 0 to duói 09 ch ngoi), dam bào an toàn không lay nhirn. Dông th&i phài 

thirc hin xét nghim dinh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoach 

chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quàn l cac KCN DOng 

Nai dê quàn l. 
3 .Yêu cu Doanh nghip phài lam vic v&i UBND xã, phu&ng, thj trn 

noi ngu&i lao dng Cu tri, thông nhât vic di, ye cüa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xà, phu&ng, th trân k Giây xác nhn di du&ng. Ngu&i lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phài th'çc hin dung l trInh tix noi Cu trü 

dn doanh nghip và ngugc lai; tuyt dôi khOng drng, do hoc ghé các khu vrc 
khác không dung tuyên du&ng hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai Phn III cüa Van bàn su 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cña UBND tinh huâng dan tam thèi thçrc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chOng dch 

Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngu&i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 

S 26, Duäng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phé Biên Hôa, tinh Ding Nai 

DT: (0251). 3 892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 

E-Mail: bqlkcn dongnai.g0V.Vfl diza@diza.vn 
Website: http://diza.dOflgflai.g0V.Vfl  

Can cr K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa LTBND tinh 
ye vic nmg brnc phvc hôi các hot dng kinh te xa hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phèng, chOng dich Covid- 19 ti tinh DOng Nai trong tInh hInh 

mOi; 
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nghip phái kIch hoat ngay Phuang an phông chng djch t.i doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phông chông djch thành phô, huyn; CG quan y tê cap 

huyn noi doanh nghip dang hoat dng và Ban Quãn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dmg ngay boat dng các chuyên, phân xuâng. . . có FO, chü 
dng thçrc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngithi lao dng lam vic tai doanh nghip phái thc hin dung các quy 
dnh ye phông chông djch, tuân thu yCu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 

cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thung xuyên báo cáo s lucing tang, giárn ngu?i 
di, ye hang ngày cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

8. Doanh nghip và nguôi lao dng phâi chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thçrc hin day dü các quy dinh phông chông dch, dê xáy ra lay lan 

dch bnh. 
Ban Quàn l các Khu cong nghip Ding Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thirc hin./&c 

Noi nhiln: 
- Cong ty TNHH Dongyang Vina Special Metal (th%rc hin); 
- Sà Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu ChO tjch UBND TP. Biên HOa; 
- Bi thu, Chü tjch UBND huyn Trãng Born; 
- Bj thu, ChO tjch UBND huyn Thông Nhat;

(phoi hap), 

- Bi thu, ChO tich UBND huyn Vinh Cru 
- Don CA KCN SOng May; 
- Phó Tru&ng ban ph trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Luu: VT, QLLD. Dirong Th Xuân Nirong 
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