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

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /BQL-VP Bình Phước, ngày        tháng  6  năm 2022 

 

 

 

                                           

                                      

 

                                    Kính gửi:  

                                                                             - Văn phòng; 

                                                                             - Các phòng nghiệp vụ; 

                                                                             - Các đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1437/UBND-KGVX 

ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Thông báo số 

764/TB-BYT ngày 09/6/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 1359/UBND-KGVX 

ngày 09/6/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.  

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu: 

1. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ban thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 

15/4/2022 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 

24/5/2022, Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022, Công điện số 710/CĐ-

BYT ngày 27/5/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng. Đảm bảo 100% công 

chức, viên chức và người lao động của Ban tham gia tiêm vaccine phòng Covid-

19 theo lịch tiêm chủng (nếu đủ điều kiện). 

2. Phòng Quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động có văn bản hướng 

dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn về 

việc vận động, đôn đốc triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho 

người lao động nhằm đạt mục tiêu tiêm chủng của Chính phủ giao (theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn số 1359/UBND-KGVX ngày 09/6/2022 về việc 

đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19). 

Yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc nhanh 

chóng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Chiến 

V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 1437/UBND-KGVX 

ngày 17/6/2022 và Công văn 

số 1359/UBND-KGVX ngày 

09/6/2022 của UBND tỉnh. 
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