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UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

 

Số:      /XSKT-TCHCKT 
V/v tăng cường các biện pháp 

nghiêm ngặt trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Vĩnh phúc, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

     Kính gửi::  

- Trưởng các Phòng chuyên môn; 

- Trưởng các Phòng đại diện XSKT huyện, thành phố, 

  

 Ngày 04/5/2021, Công ty đã có Văn bản số 216/XSKT-TCHCKT của 

Chủ tịch công ty về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch trong tình hình mới tại nơi làm việc, 

tại các phòng đại diện xổ số kiến thiết các huyện, thành  phố vẫn có trường hợp 

biểu hiện chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, của địa 

phương và chỉ đạo của Chủ tịch Công ty cũng như phương án phòng chống dịch 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp 

trên địa bàn toàn tỉnh cũng như trên phạm vi cả nước, với biến chủng mới, có 

mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh . Chỉ tính từ ngày 27/4 đến nay (13/5) tỉnh ta đã có 75 trường hợp F0. Do 

vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty không được lơ là, 

mất cảnh giác, chủ quan.  

Để tăng cường đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương. Chủ tịch Công ty 

yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty cần tập trung 

cao độ vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo họat động kinh doanh và thực hiện 

nghiêm một số yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Tuyệt đối chấp hành sự chỉ đạo của Chủ tịch Công ty, phương án 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 

hướng dẫn của các cơ quan liên quan về phòng chống dịch Covid-19. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số kiến thiết các 

huyện, thành phố trực thuộc Công ty, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ:  

 - Kịp thời phát hiện, lập danh sách và thông báo cho các địa phương, 

cơ quan y tế gần nhất danh sách người lao động liên quan Covid-19 để cách ly, 

truy vết, khoanh vùng. Báo cáo về Công ty (qua Phòng TC-HC-KT) để tổng 

hợp, đồng thời thực hiện nội dung theo quy định tại các Văn bản số 216/XSKT-

TCHCKT ngày 4/5/2021;  231/XSKT-TCHCKT ngày 7/5/2021; số 245/XSKT-
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TCHCKT ngày 10/5/2021 của Chủ tịch công ty về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Lập sổ theo dõi biến động khách ra, khách vào, người đến làm việc 

phải khai báo y tế bắt buộc. 

- Khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo quy định của Công ty và pháp luật quy định hiện hành. 

- Yêu cầu 100% người lao động trong phòng phải được khai báo y tế. 

Nhất là khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở,... hoặc có tiếp xúc với người bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 hoặc đi từ vùng dịch phải báo cơ quan y tế 

địa phương để được hướng dẫn chi tiết. 

3. Để tổng hợp nắm bắt thông tin kịp thời đối với người lao động trong Công 

ty. Hàng ngày, trước 16h người lao động có trách nhiệm khai báo y tế. Trưởng 

các phòng chuyên môn, phòng đại diện XSKT huyện, thành phố có trách nhiệm 

tổng hợp và bình chọn vào 1 trong các phương án được tạo lập trên Zalo nhóm 

của công ty. 

 Giao Phòng TC-HC-KT hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các phòng thực 

hiện. Hàng ngày, tổng hợp báo cáo nhanh với Chủ tịch Công ty và chính quyền 

địa phương, cơ quan y tế và cơ quan liên quan theo quy định. 

 Các trường hợp khai báo y tế chậm, khai báo không trung thực hoặc trốn 

khai báo, chấp hành chế độ thông tin báo cáo không kịp thời sẽ bị phê bình, nhắc 

nhở, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.  

  
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Các phòng trực thuộc Công ty; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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