
 

Kính gửi:  Lãnh đạo các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

  

Thực hiện Văn bản số 2207/UBND-KGVX ngày 21/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đôn đốc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

Để tăng cường hiệu quả của mũi tiêm cơ bản vắc xin phòng Covid-19, Bộ 

Y tế khuyến cáo việc tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) là rất cần thiết nhằm bảo 

vệ sức khỏe cho người lao động, tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do 

Covid-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới, đồng thời tạo miễn dịch 

lâu dài, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

 Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp 

chủ động thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng công nhân, người lao động 

chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liểu cơ bản, chưa tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) 

vắc xin phòng Covid-19, chủ động liên hệ với Ban quản lý các KCN và Trung 

tâm y tế các huyện, thành phố để được hướng dẫn lập kế hoạch tiêm; Tổ chức 

tiêm đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế đảm bảo 100% lực 

lượng lao động trong KCN được tiêm đủ liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 

(mũi 3, mũi 4). 

Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kết quả tiêm vắc xin cho người lao 

động của doanh nghiệp cập nhật trước 16h00 hàng ngày gửi về Ban quản lý các 

khu công nghiệp Hà Nam để tổng hợp. 

3. Ban quản lý các KCN phối hợp với Sở Y tế thành lập các Đoàn kiểm 

tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp có số lượng 

lao động chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 hoặc có tỉ lệ tiêm thấp và những 

doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo. 

Ban quản lý các KCN yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp chủ động triển 

khai thực hiện ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Mọi khó khăn, vướng mắc 
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đề nghị Doanh nghiệp chủ động báo cáo về Ban quản lý các KCN để kịp thời xử 

lý, đề xuất tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban CĐ phòng, chống dịch tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế(để p/h); 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, DN. 

  KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Bá Tùng 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ NHẬN BÁO CÁO TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

HÀNG NGÀY CỦA DOANH NGHIỆP 

 

 

TT KCN Tên người hỗ trợ Điện thoại Tên nhóm Zalo 

nhận báo cáo 

1 Đồng Văn I Đ/c Trần Đức Duy 0969.878.696 KCN ĐVI-COVID 19 

2 Đồng Văn II Đ/c Nguyễn Thùy Anh 0915.094.942 ĐV2 Quyết Thắng Covid 

3 Đồng Văn III Đ/c Nguyễn Huy Thông 0988.657.151 KCN ĐỒNG VĂN III-

KHÔNG NGẠI COVID 

4 Đồng Văn IV Đ/c Nguyễn Trung Kiên 0903.458.964 Đồng Văn IV-Chống dịch 

Covid 19 

5 Châu Sơn Đ/c Nguyễn Thị Hưởng 0946.946.562 PC Covid 19 KCN Châu Sơn, 

Thanh Liêm 

6 Thanh Liêm Đ/c Lê Thanh Thủy 0918.104.402 PC Covid 19 KCN Châu Sơn, 

Thanh Liêm 

7 Hòa Mạc Đ/c Nguyễn Đình Giang 0842.080.759 KCN HÒA MẠC – KHÔNG 

NGẠI COVID-19 
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