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UBND TINH BINH DTJ'ONG
BAN QUAN LV CAC KCN
BNH DU€FNG
S: 44O /BQL-DN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc
Blnh Dircrng, ngày 4 tháng 9 näm 2022

V/v rà soát, cung cap so 1iu
dôi tucmg ch.ra tiêm väc xin
phông Covid-19

KInh giri: Tng Giám d6c/Giám dc các Doanh nghip Khu cong nghip
Thirc hin Cong van s6 2579/C V-BCD ngày 14 tháng 9 närn 2022 cüa Ban
chi do Phông chông djch Covid-19 ye vic rà soát, cung cap so 1iu dôi txçmg
chua tiêm vàc xin phOng Covid- 19.
Do tInh cp bach cüa cong tác tiêm vc xin phông Covid-19 và d có dy
dü so lieu xay dirng kê hoach nâng cao t 1 tiêm väc xin phOng Covid-19.
Ban Quãn l cac Khu cOng nghip BInh Duang d nghj các Doanh nghip
Khu cong nghip khãn tnrcmg rà soát, thông kê sO luçmg Cong nhan lam vic ti
cac doanh nghip trong khu cong nghip chi.ra tiêm vac xin lieu nhäc li lan 2
(müi 4) (DInh kern van ban).
Mci thông tin phán hi v Ban Quân 1 các Khu Cong nghip BInh Ducing
triroc ngày 19/9/2022 (giri tri.ràc file mêm qua zalo: 09 18.365.249)
Trân tr9ng4i
No'i nhn:
- Nhis trén;
-LDBan;
- Các Phông: DD1, DD2;
- Dang website BQL;
- Liru: VT, DN (PA)4,-
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM
DcLãp-Trdo- Hanh phüc

UBND TI NH BINU DIJONG
BCD PHONG CHONG DICH
COVID-19
S6: 25t5/cv-BCD
V/v rà soãt, cung cp s6 1iu d6i
tucing chtra tiêm vAc xin phông
Covid-19

BInh Dwo'ng, ngày 4J tháng 9 nãm 2022

KInh gCri:
- Các S&, Ban, ngành và doàn th;
- Uy ban nhãn dan các huyn, thj xA, thành ph6.
Thuc hin Cong van s 4702/IJBND-VX ngày 12/9/2022 cüa Uy ban nhân
dan tinh v vic thc hin chi dao ti cuc hQp nghe các don vi, dja phtrcing báo
cáo kêt qua tiêm vac xin ngra Covid- 19 và thrc hin chinh sách h trci tiên thué
nhà cho ngi.r&i lao dng và Cong van so 4766/UBND-VX ngày 13/9/2022 cüa
Uy ban nhãn dan tinh v vic chi dao thirc hin nâng cao t' l tiêm chüng cho
các d61 tuccng dü diu kiin;
Dé có dÀy dU s6 1iu xây dmg k hoch nang cao t 1 tiêm vc xm phông
Covid- 19 trên dja bàn tinh, So Y té dê nghj các SO, Ban, ngành, doàn the và Uy ban
nhãn dan các huyn, tbj xã, thành phô phôi hcip thrc hin mt so nôi dung sau:
1. Các SO, Ban, nganh và doàn th& rà soát, thng kê S6 h.rqng dôi tuçing là
can b, cong chüc, vién chi:rc lam vic t?i các co quan hành chmnh, các don vj si,r
nghip cOng 1p trén dja bàn tinh chua tiêm vãc xin lieu nhäc l?i lAn 2 (mUi 4).
2. SO Giáo dc và Dào to: rà soát, th6ng kê s6 hrcing tré trong d tu6i tir 5
— 11 tuôi và 12— di.rOi 18 tuôi trong các ca sO giáo dc chua tiêm vAc xin phông
Covid-19 müi 2 và müi 3; chju trách nhim xác djnh so dôi tucmg cAn tiêrn, xac
djnh nhu câu väc xin cüa tfrng dja phucvng gCri
SO Y tê dê tham muu Uy ban
nhân dan tinh dang k dr tri1 väc xin vói B Y té.
ye

3. Ban Quãn l các khu cOng nghip tinh: rà soát, th6ng ké s6 iucing cong
nhân lam vic trong các cong tylxi nghip thuic các khu cOng nghip trên dja
bàn tinh chi.ra tiêm vac xin
nhãc 1i ian 2 (mUi4); phôi hçip SO Y tê xây
dmg ké hoach tiêm vàc xin phông Covid-19 lieu nhãc Iai lAn 2 (müi 4) cho dôi
tucmg nay.
lieu

4. So Lao dng, Thuong binh và X hi, SO Cong th.rang: rà soát, th6ng
ké s6 luçing cong nhãn lam vic trong các cong ty/xI nghip ngoài khu công
,
nhip và lam vic ti các cvm cOng nghip trên dja bàn tinh chi.ra tiêm vc xin
nhãc ii
2 (müi 4); phOi hp SO Y tê xay dçrng kê hoch tiêm vãc xin
phông Covid-19 lieu nhàc li lan 2 (müi 4), cho dOi ttrqng nay. Ngoài ra, SO
Lao dng, Thuong binh và XA hi rà soát, thông ké sO lircing trO trong d tuôi tü
5 — ii tuôi và 12 — du&i 18 tuôi trong các co sO giáo dc thirOng xuyên, co sO
dy nghê, ... chua tiêm väc xin phông Covid-19 müi 2 và müi 3.
lieu

ian

5. CJy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph: rà soát, thng ke s ltrçmg
nguvi dan ngoài cong dông ti dja ph.rcmg chi.ra tiêrn väc xin liu nhac Iai lan 2
(müi 4); phi hcip S& Y tê xây drng ké hoch tiém väc xin phàng Covid-19 lieu
nhãc li lan 2 (müi 4) cho ttôi urclng nay.
Do tinh cp bach cüa cong tác tiêm vc xin phôn Covid-19 theo chi do
cüa Thu ttràng Chinh pht và Uy ban nhân dan tinh, dé nghj các cci quan khãn
truang triên khai thirc hin và gui thông tin phãn hôi v Sà Y té tnroc ngày
20/9/2022 (gui truâc file mêrn qua email: thaihoangphuc186Ogmail.com, DT:
0986.073.262) (DInh kern biêu máu rà sotht, thông ké ddi tupng).
Trân tr9ng./.
Ncinh2n:
- Nhu n;
- UBND tinh (BC);
- Thành viên BCD;
- BGD SYT;
- Ltru: VT, NVY (P).
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iu mu 3: Thong kê s6 Itrçrng di tuçng cong nhãn chua tiêm müi 4
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u mu 4: Thing ké s krçng di tLrçng can b, cong chüc, viên chüc cbtra tiêm müi 4
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U MAU RA SOAT, THÔNG KE DO! TUNG CHUA TiEM VAC XIN
(Kern theo Cong van s25'WCV-B2D ngày 14/9/2022 cza Ban Chi dgo)
Biéu mu 1: Tng kê s hnyng di ttrçrng tir 5— 11 tui chtra tiêm miii 2
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u mu 2: Thng kê sE hrqng di tung tir 12 — 17 tui chua tiêm müi 3
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Biu mu 5: Thong kê s krçrng di ttrqng ngufri dan chra tiêm müi 4
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