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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

   

Số        /XSKT-KHPHTT 
V/v Triển khai một số nhiệm vụ 

công tác XSKD trong điều kiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

        - Các phòng trực thuộc Công ty; 

        - Các Tổng đại lý xổ số. 

 

 Trong bối cảnh tình hình dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

đang có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã tạm dừng phát hành vé xổ số 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên từ ngày 08/5/2021 đến ngày 22/5/2021 để thực 

hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay theo báo 

cáo và phản ánh của các Phòng đại diện xổ số kiến thiết huyện, thành phố: Phúc 

Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo, Tam Dương và Phòng Kế 

hoạch phát hành tuyên truyền, công tác phát hành cũng đang gặp nhiều khó khăn 

do chính quyền địa phương không cho đại lý xổ số ngồi bán vé ngoài đường để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến nhiều đại lý xổ số xin 

tạm nghỉ bán vì không có doanh thu. Để vừa đảm bảo công tác phát hành vé xổ 

số, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Công ty 

triển khai một số nội dung sau: 

 1. Đối với công tác phát hành vé xổ số hàng ngày các Phòng đại diện xổ 

số huyện, thành phố cần chủ động và linh hoạt xử lý tình huống trong điều kiện 

dừng phát hành tại thành phố Vĩnh Yên còn các huyện, thành phố khác trong 

tỉnh vẫn phát hành bình thường.  

 2. Đối với việc bố trí người lao động làm việc hàng ngày yêu cầu các 

phòng trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc theo văn bản số 231/XSKT-

TCHCKT, ngày 07/5/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên xổ số 

kiến thiết Vĩnh Phúc về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19. 

 3. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu các phòng 

và người lao động trong tòa Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và của 

Công ty đã ban hành. Lãnh đạo các phòng trực thuộc, tổng đại lý chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo Công ty nếu không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính 

phủ, của UBND tỉnh và của Công ty trong công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 
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 4. Giao Phòng Kế hoạch phát hành tuyên truyền thường xuyên phối hợp 

với các Phòng đại diện xổ số kiến thiết huyện, thành phố; các Tổng đại lý xổ số 

để nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như công tác phát hành vé hàng 

ngày để tham mưu và đề xuất lãnh đạo Công ty chỉ đạo đảm bảo tốt công tác 

phát hành vé xổ số trong điều kiện dịch, bệnh Covid-19.  

 Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong bối cảnh công tác kinh doanh 

của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19. Giám 

đốc Công ty đề nghị người quản lý, người lao động, tổng đại lý, đại lý xổ số 

trong toàn Công ty bình tĩnh và chỉ đạo thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ là 

vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch Công ty (b/c); 

- Giám đốc, Phó giám đốc; 

- Các phòng thuộc Công ty; 

- Các Tổng đại lý xổ số; 

- Lưu: VT, KHPHTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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