
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BAN QUẢN LÝ  

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Số:           /KCN-LĐ 

V/v rà soát, đăng ký tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho ngƣời lao 

đôṇg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 
 

 

Kính gửi:  

 - Các công ty đầu tƣ, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN;  

 - Các doanh nghiệp có dự án đầu tƣ trong KCN. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về việc quan tâm , ƣu tiên tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho ngƣời lao đôṇg đang làm việc tại các doanh nghiêp̣ trong 

khu công nghiêp̣ nhằm đảm bảo an toàn sƣ́c khỏe c ho ngƣời lao đôṇg góp phần ổn 

điṇh hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp̣  cũng nhƣ cộng đồng, Ban 

Quản lý các khu công nghiêp̣ đề nghị các Công ty đầu tƣ, xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng khu công nghiêp̣ , các doanh nghiệp có dự án trong các khu công nghiêp̣  

trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

- Rà soát, thống kê và đăng ký số lƣơṇg ngƣời lao đôṇg đang làm viêc̣ tại doanh 

nghiêp̣ chƣa tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên nguyên tắc đảm bảo 100% ngƣời lao 

đôṇg đang làm viêc̣ trong doanh nghiêp̣ đƣơc̣ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trƣ̀ các 

trƣờng hơp̣ không đủ điều kiêṇ tiêm trong quá trình khám sàng lọc trƣớc khi tiêm theo 

quy điṇh của ngành y tế). 

- Để thuận lợi cho công tác rà soát, tổng hợp, thống kê, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp rà soát, báo cáo tổng hợp số lƣợng và danh 

sách các trƣờng hợp đã tiêm vắc xin và đăng ký tiêm vắc xin (theo các biểu mâũ 

đính kèm) và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiêp̣ qua các đồng chí đầu mối 

phụ trách khu công nghiệp, châṃ nhất trước 11h30 ngày 12/10/2021. 

 Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, 

thực hiện; đôn đốc, giám sát các đơn vị hoạt động xây dựng và tổ chức, cá 

nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ,… trong các KCN thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố: Hải Dƣơng, Chí Linh, Kim 

Thành, Cẩm Giàng (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Thành viên BCĐ theo QĐ số 791a/QĐ-KCN; 

- Website Ban;  

- Lƣu: VT, LĐ (Hằng). 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyêñ Danh Tú 
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