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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, đăng ký tiêm vắ c xin
phòng COVID-19 cho ngƣời lao
đô ̣ng

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 vắ c xin
phòng COVID-19 cho ngƣời lao đô ̣ng đang làm việc tại các doanh nghiê ̣p trong
khu công nghiê ̣p nhằ m đảm bảo an toàn sƣ́c khỏe c ho ngƣời lao đô ̣ng góp phần ổn
đinh
̣ hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh của doanh nghiê ̣p cũng nhƣ cộng đồng, Ban
Quản lý các khu công nghiê ̣p đề nghị các Công ty đầu tƣ, xây dựng và kinh doanh
hạ tầng khu công nghiê ̣p , các doanh nghiệp có dự án trong các khu công nghiê ̣p
trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
- Rà soát, thố ng kê và đăng ký số lƣơ ̣ng ngƣời lao đô ̣ng đang làm viê ̣ctại doanh
nghiê ̣p chƣa tiêm vắ c xin phòng COVID-19 trên nguyên tắc đảm bảo 100% ngƣời lao
đô ̣ng đang làm viê ̣c trong doanh nghiê ̣p đƣơ ̣c tiêm vắ c xin phòng COVID
-19 (trƣ̀ các
trƣờng hơ ̣p không đủ điề u kiê ̣n tiêmtrong quá trình khám sàng lọc trƣớc khi tiêm theo
quy đinh
̣ 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 mẫu
đính kèm) và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiê ̣p qua các đồ ng chí đầ u mố i
phụ trách khu công nghiệp, châ ̣m nhấ t 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./.
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