
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      

Số:           /SCT-KHTCTH Bình Định, ngày           tháng  01  năm 2023 

V/v khẩn trương lập danh sách đăng ký 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

                      Kính gửi:   

- Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (nằm 

ngoài Khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh. 

- Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên vi 

rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó lường, với nhiều biến chủng mới, lây lan 

nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ dịch bùng phát trở lại, do đó, việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc giảm mức độ lây lan của 

dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần của người lao động, duy trì ổn 

định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.    

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở 

lên trên địa bàn tỉnh; theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Công văn 

số 19/UBND-VX ngày 06/01/2023 về việc phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn thành phố, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, tăng cường 

miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho công nhân, người lao động tại các doanh 

nghiệp, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện: 

1.  Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương, khẩn trương lập danh 

sách đăng ký đối tượng (công nhân, người lao động…) tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 gửi về cơ quan Y tế địa phương để ngành Y tế chuẩn bị tổ chức tiêm 

chủng sớm và hiệu quả. 

-  Đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, khẩn 

trương lập danh sách đăng ký đối tượng (công nhân, người lao động…) tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 gửi về Phòng Y tế thành phố Quy Nhơn (theo địa chỉ email: 

phongytequynhon@gmail.com) trước 15h00 ngày 09/01/2023 để tổng hợp, tổ 

chức điểm tiêm tại đơn vị theo quy định. 
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2. Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường thông tin 

cho công nhân, người lao động về lợi ích của việc tiêm vắc xin nhắc lại phòng 

Covid-19 (tăng cường miễn dịch, bảo đảm sức khỏe, hạn chế nguy cơ bùng phát 

dịch gây gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh…); rà soát, đôn đốc nhắc nhở 

người lao động đi tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; phối hợp với cơ quan Y 

tế tổ chức cho công nhân, người lao động tiêm vắc xin khi có thông báo. 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Y tế, BQL KKT (p/hợp);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/hợp);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVTT Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, KHTCTH.TMN 

  

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tổng 
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