
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: Q/  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tv do - Hinh phñc 

Dng Nai, ngày tháng elO  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thirc hin phirong an cho ngirè'i lao dng di, v hang ngày 

ella Cong ty TNHH Dt Daewon Vit Nam 
(KCN Nhon Trach I, huyn Nhon Trch, tinh J3ing Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 ella UBND tinh 
ye vic ting bixâc phic hôi các hot dng kinh tê x hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tmnh hInh 
mâi; 

Can cü Van ban s 1171 5/EJBND-KG\TX ngày 25/9/2021 dUa UBND tinh 
huàng dan t?m  th&i thc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chng djch Covid-19; 

Can cü h so dàng k cho nguYi lao dng di, v hang ngày b.ng phuong 
tin cá nhân ella Cong ty; 

Xét d nghj ella Doanh nghip: 
1. Chpthun cho Doanh nghip thirc hin phuong an cho 72/177 nguñ 

lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân. Ngui lao dng duqc di, 
ye hang ngày dam bão phái ô khu vrc vllng xanh ti dja phuong, phâi &rqc tiêm 
väc xin It nhât 01 mlli (sau 14 ngay) hoc dà diêu tn khOi bnh Covid-19 trong 
vông 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trach nhim t ehüc cho ngthi lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã &rçrc chap thun bang phuong tin Ca nhãn (xe 02 bánh 
hoc ô to duói 09 chô ngoi), dam bâo an toàn không lay nhiêrn. DOng thai phãi 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh ella ngành y tê (nêu co) và kê ho.ch 
chll dng ella doanh nghip và có thông báo vài Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Nguäi lao dng khi di, v hang ngày b.ng phuong tin cá nhân, phâi 
thirc hin dung l trInh tr nai cu trll den doanh nghip và ngugc li; tuyt dôi 
không dung, d hoc ghe cac khu vrc khác khOng dung tuyên dung ho.c 1 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dll các ni dung ti Phãn III ella Van ban sé, 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 ella UBND tinh hu&ng dan t?m  th&i thrc 
hin cac phuong an san xuât kinh doanh dam bào cOng tác phông chông djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngi.thi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phãi kich hoat ngay Phi.rong an phông chông djch tai  doanh nghip Va 
báo ngay cho Ban chi dao  phông chOng djch thãnh phô, huyn; co quan y té cap 

S 26, Dring 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



Throng Thj Xuân Ntro'ng 

2 

huyn nai doanh nghip dang hoat dng và Ban Quãn 1 Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi dirng ngay boat dng các chuyên, phân xithng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngxi lao dng lam vic tai  doanh nghip phai thirc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuãn thU yêu cau 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cUa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thung xuyên báo cáo s h.rcng tang, giãm ngix&i 
di, ye hang ngày cho Ban Quân l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip vâ ngu1i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thirc hin d.y dU các quy djnh phông chông djch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc hin./(cU 

Noinhn: 
- Cong ty TNHB Dt Daewon Vit Nam (thc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Long Thành; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trch; 
- Dn CA KCN Nhan Trach; 
- PhO Tmng ban ph trách (d chi dao); 
- Cãc phOng, Trung tAm (thrc hin); 
- Website Ban QuAn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

} (phi hp); 
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