
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:           /SCT-VP 

V/v thống kê danh sách đề nghị 

hỗ trợ xét nghiệm và tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày        tháng 8 năm 2021 

                 

               Kính gửi:  

        - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Ban Quản lý chợ;  

       - Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác, quản lý chợ. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương về việc xét nghiệm và tiêm vắc 

xin phòng dịch bệnh Covid-19 tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm 

thương mại, cửa hàng tiện lợi và doanh nghiệp bán hàng lưu động trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương.  

Nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 và tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên, góp phần đảm bảo cung ứng 

kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Sở 

Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương thống kê, cung cấp danh sách Ban 

Quản lý chợ, nhân viên, người lao động, tiểu thương kinh doanh đang làm việc, 

buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:  

- Lập danh sách đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm). 

- Thời gian: Chậm nhất đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/8/2021. 

- Hình thức:  

+ Các đơn vị gửi trước bằng file định dạng pdf, kèm file excel về địa chỉ 

email: tranthanhlong.sctbd@gmail.com và danhtc2006@gmail.com. 

+ Bản giấy có dấu xác nhận của đơn vị gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình 

Dương, số 03 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Đề nghị các đơn vị thống kê và gửi danh sách về Sở Công Thương đúng 
thời gian nêu trên. Trường hợp nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Ông Trần 
Công Danh – 0909.355.256 hoặc Ông Trần Thành Long – 0908.085.207 để 
được trao đổi, hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PKT huyện/thị xã/thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP, D, “pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Khánh Duyên 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÉT NGHIỆM VÀ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương 

Ủy ban nhân dân ............................. thống kê danh sách Ban Quản lý chợ, nhân viên, người lao động, tiểu thương kinh doanh đang 

làm việc, buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn, cụ thể như sau: 

 

TT Họ và tên * 
Ngày tháng 

năm sinh 
Tuổi Giới 

Mã nhóm 

đối tượng 

ưu tiên  

Nghề 

nghiệp 

Đơn vị 

công tác 

Số điện thoại 

* 

Số CMT/ 

CCCD* 

Số thẻ bảo hiểm 

y tế  

Địa chỉ nơi ở hiện tại *  

Số nhà/ Tổ 
Xã 

/Phường 

Quận 

/Huyện 
Tỉnh/TP 

A THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT             

I CHỢ................. Địa chỉ.......................... 

1 NGUYỄN VĂN A 19/08/1995 26 Nam 3 
Nhân 

viên 

Công 

ty/Chợ ....... 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx DNxxxxxxxxxxx Đường N6  Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương 

..... ..............................              

B THÀNH PHỐ THUẬN AN             

I CHỢ................. Địa chỉ.......................... 

1 NGUYỄN VĂN A 19/08/1995 26 Nam 3 
Nhân 

viên 

Công 

ty/Chợ ....... 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx DNxxxxxxxxxxx Đường N6  Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương 

...... ..............................              

C ................................................             

..... 
  

 
 

  
        

Tổng cộng: Danh sách có .......... người. 

 

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm với danh sách nêu trên, đề nghị được hỗ trợ xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19./. 

  

 ....................., ngày .......... tháng ...... năm 2021 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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