
 
 
 
Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tp.Hồ Chí Minh (HAWA)                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
Số:15 /CV-HAWA                                            Tp. Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 8 năm 2021 
V/v Hỗ trợ cho các doanh nghiệp  
đang thực hiện 3T 
             

KÍNH GỬI: THỨ TRƯỞNG TRẦN THANH NAM 

                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ Tp.HCM (HAWA) xin trân trọng cám ơn Lãnh đạo Bộ 
Nông Nghiệp và phát Triển Nông Thôn đã luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ cho cộng đồng 
doanh nghiệp ngành Gỗ và Thủ Công Mỹ Nghệ suốt thời gian qua. 

Căn cứ theo cuộc họp giữa Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát Triển Nông Thôn 
Trần Thành Nam, ban lãnh đạo Tổng Cục Lâm nghiệp cùng với đại diện Ban chấp hành 
HAWA tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/8/2021, HAWA xin thông tin chi tiết về tình hình 
các doanh nghiệp hiện đang duy trì mô hình hoạt động 3T và những kiến nghị hỗ trợ cấp 
bách cho doanh nghiệp như sau: 

 Xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đang 
áp dụng 3T, trước mắt tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Cụ thể theo danh sách 69 
doanh nghiệp đã báo cáo với Thứ Trưởng tại cuộc họp: 17 doanh nghiệp tại 
Tp.HCM, 38 doanh nghiệp ở Bình Dương, 13 doanh nghiệp ở Đồng Nai và 1 doanh 
nghiệp tại Tây Ninh. 
(Danh sách chi tiết doanh nghiệp theo từng tỉnh/thành đính kèm) 

        Xem xét tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông nội tỉnh/thành đối với 
hàng hóa, nguyên phụ liệu để đảm bảo sản xuất, xuất hàng và vận chuyển nhu yếu 
phẩm phục vụ nhu cầu hậu cần cho người lao động tại các nhà máy, tránh sự kiểm 
soát và ngăn chặn thiếu nhất quán giữa các địa phương. 

       Xem xét chương trình xét nghiệm COVID là dịch vụ phi lợi nhuận hoặc có hướng 
dẫn y tế để doanh nghiệp chủ động mua và tự triển khai xét nghiệm PRC cho công 
nhân với mức chi phí thấp nhất. 

       Các cơ quan y tế địa phương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm 
định kỳ. Khi phát hiện ca nhiễm, nhanh chóng cách ly F0, khoanh vùng dịch tễ, khử 
khuẩn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp trở lại hoạt động nhanh nhất. 

HAWA rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Ban lãnh đạo Bộ 
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 

 

Trân trọng. 

Nơi nhận:                 

- Như trên 
- Lưu VP HAWA 

              

     

                                                                       

Tm. BCH Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. HCM  

Chủ tịch 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khanh 


