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V/v d nghj xem xét, h trçY tiêp cn 

nguôn và iru tiên tiêm vac-xin Covid- 
19 cho lânh dao,  cong nhan viên lao 

dng cüa các Doanh nghip. 

Ding Nai, ngày  OY  tháng 8 nám 2021 

KInh gri: Các Doanh nghip trong các Khu cong nghip Dng Nai. 

Thri gian qua, Ban Quàn l' các Khu cong nghip Dng Nai nhn dirge nhiêu van 
ban cüa các Doanh nghip trong the Khu cong nghip ye vic dê nghj xem xét, h6 trg 
tiêp cn nguôn và iru tiên tiOm vac-xin Covid-19 cho lành dao,  cong nhân viên lao 
dng cüa Doanh nghip. Ban Quàn l cO ' kiên trà lôi và thông tin den các Doanh 
nghip nhix sau: 

1. Hin nay, chii truxing cüa chInh quyn tinh Dng Nai là c gang tim kim nguôn 
vac-xin Covid- 19 nhiêu nhât có the cho tinh nhà. Tuy nhiên, nguôn vac-xin dirge Trung 
uo'ng, Bô Y tê phân bô chua the dáp üng cho 100% cho ngithi lao dng cüa các doanh 
nghip trên dja bàn tinh. Do do, UBND tinh cO ke hoach së lan lugt phân bô vac-xin 
cho các doanh nghip, ccr sà san xuât kinh doanh trên dja bàn, trong do có các doanh 
nghip trong khu cong nghip. 

2. Ngày 29/7/2021, Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai dà ban hành van 
bàn s 2729/KCNDN-LD ye vic to chüc khai báo thông tin phiic vi cho vic tiêm vac-
xin (co gi:ri qua Zalo, E-mail, thông tin trên Website cña DIZA), dê ngh các Doanh 
nghip phôi hcrp thirc hin (dã tong hçrp han  chót ngày 04/8/2021). 

3. Chjnh quyn tinh Dng Nai phân b và tiêm vac-xin dçrt 4 min phi cho ngi.thi 
lao dng cüa các Doanh nghip trong khu cong nghip theo t l. 

Tu thuc vào lucrng vac-xin Trung uong cung cp, Dng Nai së phân bô và cap 
bô sung các dgt kê tiêp. 

Ban Quãn dã phân b s lung vac-xin dgt 4 cho the Doanh nghip trong khu 
cong nghiêp thuc 7 huyên, thành phô: Biên Hoà, Long Khánh, Vinh Cru, Tràng Born, 
Thông Nhât, Long Thành và Nhcrn Trach theo van bàn so 2832/KCNDN-Lf) ngày 
06/8/202 1. 

Ban Quail các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo d các Doanh nghip bik 

Trân tr9ng44, 

Noi nhin: 
- Nhi.r trén; 
- UBNDtinh(báo cáo); 
-SâYtê(phôihçrp); 
- Phó Thxâng ban (phôi hcp chi cio); 
- Các Ban vi thuôc Ban (thrc hin); 
- Luu: VT, VP, (K) 
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