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

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /XSKT-TCHCKT 
V/v: Thông báo thực hiện xét 

 nghiệm Covid-19 cho người lao động 

trong công ty 

 

        Vĩnh phúc, ngày        tháng     năm 2021 

  

  Kính gửi: Trưởng phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số kiến  

         thiết các huyện, thành phố thuộc Công ty. 

  

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên 

phạm vi toàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm 

bệnh, không để lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong 

công ty thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm Covd-19 cho người quản lý, người lao động, tổng đại lý trong toàn công 

ty. 

 1. Thành phần:  

  - Người quản lý công ty; 

  - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;  

  - Người lao động và các Tổng đại lý trong toàn công ty; 

 2. Thời gian: 8 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2021 (Thứ bảy) 

3. Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty 

 (Số 359- Đường Mê Linh- P. Liên bảo- TP. Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc) 

  Yêu cầu các đồng chí thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ, đúng giờ để 

lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm đạt kết quả. 

Công ty thông báo đến người quản lý và người lao động được biết để thực 

hiện./. 

      Nơi nhận: 

- Chủ tịch Công ty; 

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Các phòng thuộc Công ty; 

- Đại lý phát hành; 

- Lưu VT, TCHCKT. 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  Nguyễn Tuấn Hải 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-05-14T16:31:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Tuấn Hải<haint2@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-14T16:35:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc<Xskt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-14T16:35:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc<Xskt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-14T16:35:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc<Xskt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-14T16:35:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc<Xskt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




