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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động tiêm vắc xin 

 phòng Covid-19 trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

                           

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 

1437/UBND-KGVX ngày 17/6/2022 về việc thực hiện Thông báo số 764/TB-

BYT ngày 09/6/2022 của Bộ Y tế, kết luận tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Thông báo Kết 

luận số 215/TB-UBND ngày 30/6/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần 

Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Y 

tế, Liên đoàn Lao động, Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước, Nhà 

đầu tư hạ tầng các KCN tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, 

người lao động tiêm vắc xin phòng Covid-19, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của 

các cấp, các ngành, người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19, Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

của tỉnh. 

 - Tuyên truyền để doanh nghiệp và người lao động nắm rõ về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

đảm bảo đúng sự chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Y tế bảo đảm kịp thời, chính xác, sâu rộng.  

- Nội dung, hình thức truyền thông phải thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ THỜI 

GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

 - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về hướng dẫn công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19. 



- Tuyên truyền để doanh nghiệp, người lao động ủng hộ chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần "Tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng".  

- Tuyên truyền về hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong 

phòng, chống dịch Covid-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19.  

2. Hình thức tuyên truyền 

Báo cáo viên ngành y tế tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị. 

3. Địa điểm, thành phần tham gia  

3.1. Địa điểm 

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 2 địa điểm: Thành phố Đồng Xoài (Hội 

trường Công đoàn KCN Đồng Xoài – Đồng Phú) và huyện Chơn Thành (Hội 

trường Công ty TNHH C&N Vina – KCN Minh Hưng – Hàn Quốc). 

- Hội trường Công đoàn KCN Đồng Xoài – Đồng Phú bao gồm các KCN: 

Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú, Đồng Xoài I, Đồng Xoài II, Đồng Xoài III. 

- Hội trường Công ty TNHH C&N Vina bao gồm các KCN: Becamex – 

Bình Phước, KCN Chơn Thành I, KCN Chơn Thành II, KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc, KCN Minh Hưng III, KCN Minh Hưng – Sikico.  

3.2. Thành phần tham dự; 

 Đại diện: Lãnh đạo doanh nghiệp, BCH Công đoàn cơ sở, bộ phận nhân 

sự của doanh nghiệp. 

4. Thời gian  

Dự kiến 02 ngày, ngày 05 – 06/7/2022, bắt đầu từ 9 giờ 00. 

- Ngày 05/7/2022: Tại Hội trường Công đoàn KCN Đồng Xoài – Đồng Phú. 

- Ngày 06/7/2022: Tại Hội trường Công ty TNHH C&N Vina. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế,  

- Liên hệ Công ty TNHH C&N Vina hỗ trợ cơ sở, vật chất tổ chức Hội 

nghị tại khu vực Chơn Thành. 

- Triệu tập Lãnh đạo, nhân sự của doanh nghiệp tham dự Hội nghị. 

2. Liên đoàn Lao động:  

- Chỉ đạo Công đoàn các KCN Đồng Xoài – Đồng Phú chuẩn bị cơ sở vật 

chất tổ chức Hội nghị tại khu vực Đồng Xoài. 

- Triệu tập BCH Công đoàn các doanh nghiệp tham dự Hội nghị. 



3. Sở Y tế: Chuẩn bị nội dung, tài liệu về lợi ích, hiệu quả, khuyến cáo 

của tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đặc biệt là lợi ích của tiêm mũi 3, mũi 4) và 

cử báo cáo viên thực hiện tuyên truyền tại Hội nghị. 

4. Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước 

Phối hợp hỗ trợ công tác truyền thông về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19, đưa tin Hội nghị tuyên truyền giúp doanh nghiệp, người lao 

động nhận thức, hưởng ứng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đạt hiệu quả. 

5. Nhà đầu tư hạ tầng, các Doanh nghiệp trong KCN: 

- Nhà đầu tư hạ tầng các KCN thông báo cho doanh nghiệp thuộc địa bàn 

quản lý tham dự đầy đủ theo lịch nêu trên. 

- Công ty TNHH C&N Vina hỗ trợ địa điểm tổ chức Hội nghị tại hội 

trường Công ty. 

- Cử thành viên tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. 

- Chuẩn bị các câu hỏi, ý kiến liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để trao đổi với các báo cáo viên tại Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho 

các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh./. 

   
      

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế 

- Liên đoàn Lao động   (p/h); 

- ĐPTTH&BBP 

- Nhà đầu tư hạ tầng các KCN; 

- L/đ Ban QLKKT; 

- Các phòng NV Ban; 

- Lưu. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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