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   Về việc xin ưu tiên mua và tiêm vaccine phòng 

 Covid-19 cho công nhân ngành gỗ tỉnh Đồng Nai.   

Kính gửi - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai; 

- Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai. 

Căn cứ Công văn số 1480/LĐLĐ ngày 01/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh 

Đồng Nai về việc vận động doanh nghiệp mua vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho 

CNLĐ tại doanh nghiệp. Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai có ý kiến như 

sau: 

Ngành gỗ Đồng Nai với hàng trăm ngàn lao động, đây là nguồn lực quan trọng 

trong sản xuất, ngành gỗ là một trong những ngành có vị trí hàng đầu đóng góp vào 

kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với mục tiêu năm 2021 đạt 1,8 tỷ USD, góp phần đảm 

bảo mục tiêu xuất khẩu ngành gỗ cả nước đạt trên 15 tỷ USD năm 2021. Hiện nay 

các doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng, nhiều Công ty đã ký đơn hàng đến hết năm, 

trong trường hợp nếu phải dừng sản xuất, hủy đơn hàng, giao hàng không đúng hạn 

thì thiệt hại là rất lớn, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của công nhân, hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam. 

Để đẩy nhanh quá trình miễn dịch cộng đồng, phòng ngừa rủi ro, giúp người 

lao động an tâm làm việc, doanh nghiệp ổn định sản xuất. Hiệp hội Gỗ và Thủ công 

mỹ nghệ Đồng Nai đã vận động, kêu gọi hàng trăm doanh nghiệp thuộc Hiệp hội sẵn 

sàng dành kinh phí cho việc mua vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 cho toàn bộ người 

lao động đang làm việc trong doanh nghiệp của mình. 

Số lượng đăng ký (đợt 1) là 54 doanh nghiệp, số công nhân lao động cần được 

tiêm là: 22.500 người tương đương 45.000 liều vắc-xin. 

Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai kính mong Chủ tịch UBND tỉnh, 

Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Y tế Đồng Nai xem xét cho các doanh nghiệp ngành gỗ 

mua vắc-xin và ưu tiên tổ chức tiêm phòng dịch Covid-19 sớm nhất cho người lao 

động ngành gỗ nhằm giữ đội ngũ sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện mục 

tiêu kép để phát triển đất nước. 

Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ và kết nối 

các doanh nghiệp ngành gỗ để thực hiện hiệu quả chương trình.  

Xin trân trọng cám ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh; 

- Các TV BCH DOWA 

- Hội viên DOWA; 

-Lưu VT. HH. 
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