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Quý pQgnii nghiệp trong Khu chí xuắt, Khu công nghiệp
và Khu công nghị cao

Hiện nay tinh hình địch Covid-19 tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp và
Khu công nghệ cao (“Khu công nghiệp") trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang diền
biến rất phức tạp, cụ thể 18/18 Khu công nghiệp đâ có nhiều ca nhiễm gây thiệt hại
lởn cho doanh nghiệp (gẩn 50% số doanh nghiệp đâ dừng hoạt động) và dời sống
người lao động càng khó khăn với hơn 150.000 công nhân đang bị ảnh hưởng trực
tiếp.
Để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh, Hiệp hội các doanh
nghiệp Khu công nghiệp TP. 1IỒ Chí Minh (“ĨỈDÁ” ) đă huy dộng các nguồn lực
xã hội kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo người lao động đối với nhưng đơn vị
bị ảnh hường trực tiép cùa dịch Covid-19. Bên cạnh đó, HBA da kịp thời kién nghị
những khó khăn và giải pháp hồ ượ doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng cùa
Thảnh phố và Trung ương để từng bước thảo gờ vướng mác giúp doanh nghiệp duy
trì và ồn định sàn xuất.
Nhầm tiếp tục tồ chức các hoạt động ý nghĩa để hồ trợ doanh nghiệp vả người
lao dộng tại các Khu công nghiệp, Ban Phúc lợi Người lao dộng HBA phổi hợp toán
diện cùng Công ty Cồ phần Phát triển E ra G roup ưiển khai chương trinh bản hàng
Đ2Đ “ Dồng hành cùng doanh nghiịp mùa dịch”, kết nổi hệ sinh thái các nhãn
hàng, nhà phân phối cỏ uy tin, chắt lượng và tièm lực tốt dể cung cấp đa dạng các
mặt hàng thiết yéu về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm đáp ứng
nhu cầu mua sẳm hàng hỏa phục vụ bếp ăn và tiêu dùng thường xuyên, háng ngày
cùng như các sàn phảm phục vụ cho cồng tác phỏng, chống dịch của doanh nghiệp
với chỉnh sách tốt, giá cà hợp lý, cạnh tranh; đặc biệt có nhiều sản phẩm hỗ trợ phúc
lợi, ưu đâi rất tốt cho doanh nghiệp và người lao dộng
Danh mục sản phẩm của chương trình bao gồm:
1. Hơn 300 mật hàng rau củ quả, thưc phẩm tươi sống từ các nhá cung cấp uy
tín đang cung cấp trực tiếp cho các siêu thị như Coop Online, 3F Việt;
2. Hơn 60 loại bánh kẹo thương hiệu Bibica;
3. Mỳ ăn liền của các nhà sàn xuất uy tín;
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4. Sữa cùa các thương hiệu quen thuộc như: Nestle, Nuti, Cô gái Hà Lan;
5. Các sản phẩm phòng chống dịch như: Vitamin c, Viên sủi ngô, rau má cùa
Thành Công Pharma, thức uống tăng sức dè kháng của Good Morning, kinh bảo hộ,
dồ bào hộ, bình oxy, găng tay y tế, chiếu, lều, mùng ngủ, giường các loại, khẩu ưang
(N95, y tế, kháng khuẩn), nước rửa tay, gel rứa tay kháng khuẩn,..;
6. Các nhu yếu phẩm với các thương hiệu uy tín như Tosmedy, Colgate, Laurier,
Sumpo.
(Chương trình trân trọng gửi kèm Danh mục các sán p h ầ n tiêu biếu để Quý
Doanh nghiệp tham kháo và đặt hàng)
Để hỏ trợ doanh nghiệp, chương trinh luôn dành mức chiết khấu ưu đãi so vởi
giá của nhà cung cáp từ 5% đến 60% tủy theo m ặt hàng. Đồng thời, với các doanh
nghiệp ký hợp đổng mua hàng thường xuyên, chúng tôi sẽ dành thêm mức thưởng
doanh số tháng. Với cảc doanh nghiệp đặt hàng vởi giá trị nhò, chương trình sẽ cố
gáng tối đa để cân đối chia sê đơn hàng cùng các đơn vị khác trong cùng khu công
nghiệp, tuy nhiên thời gian giao hảng có thé dài hơn thông thường.
Ngoài việc bản hàng phúc lợi với các điều kiện ưu đãi, HBA cùng Era Group
còn làm việc với các ngân hàng dé xây dựng các gói tài chính ưu dái cho doanh
nghiệp và người lao động; huy dộng neuồn tài trự từ các đối tác đề hỗ trợ các doanh
nghiệp và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Quý Doanh nghiệp cỏ nhu cầu đặt hàng vả nhận hồ ượ, vui lòng liên hộ :
1) Phụ trách KCN Vĩnh Lộc, Tân Bình, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân
3 và KCN An Hạ.
Ông T rương An Nguyên - Giám dốc kinh doanh E ra G roup;
Số điện thoại: 0907.38.10.10;
Email: truongnguven.phucloinld@hba.org.vn
2) Phụ trách KCX Linh Trung 1, Linh Trung 2, KCN Binh Chiều, Khu công
nghệ cao.
Bà Nguyên Thị Huế - Giám đốc bán hàng khu vực E ra Group;
Sổ diện thoại: 0909.20.11.50, Email: nguvenhuc.phucỉoinld@hba.org.vn
3) Phụ trách KCN Tân Thói Hiệp, Tân Phú Trung, Tây Bẳc Cú Chi, Đông Nam,
và Cơ khi Ô tô.
Bà Phạm Thị Kim Liên - Giám dác bán hàng khu vực E ra G roup;
Sổ diện thoại: 0902.866.227, Email: phamlien.phucloinld@hha.org.vn
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4) Phụ trách KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước, Cảt Lái và Long Hậu.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc bán hàng khu vực Era G roup;
Số diện thoại: 0979. 637.639, Email: thuhuong.phucloinld@hba.org.vn

HBA tin tưởng ràng chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp mùa dịch”
lần này nói riêng cùng như chương trình Phúc lọi người lao động HBA nói chung
đă và sỗ mang lại nhiẻu lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp vả người lao dộng, nhât
là trong giai đoạn dịch bệnh Covid khó khăn nảy.
Rắt mong nhận được sự ủng hộ cúa Quỷ Doanh Nghiệp đối với chương trình.
Trân trọng.
TM. BAN CHẮP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Nhưtrèn:
- LưuVTHBA.
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