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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 thực hiện khai báo y tế ;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. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc quyết định thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Văn bản số 3074/UBND-CN3 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp; Văn bản số 

3196/UBND-VX3 ngày 07/05/2021 của Ủy ban nhân dân tình Vĩnh Phúc về 

việc thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chông dịch bệnh Covid -19.   

Để nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở ngành 

của tỉnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để lây lan 

dịch bệnh trong Công ty và cộng đồng. Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc chỉ đạo, yêu cầu: 

 1. Toàn thể người quản lý, người lao động Công ty, thực hiện bắt buộc kê 

khai và khai báo y tế 100%, cụ thể như sau:  

- Khai báo y tế điện tử trên các ứng dụng trực tuyến theo khuyến cáo của 

Bộ Y tế như: https://tokhaiyte.vn.  

- Trường hợp không khai báo y tế trực tuyến thì yêu cầu khai báo trực tiếp 

tại bộ phận y tế của đơn vị/trạm y tế cấp xã, phường quản lý. 

(theo Mẫu Khai báo y tế hướng dẫn trên Website: https://tokhaiyte.vn 

hoặc https://ncovi.vnpt.vn. hoặc theo hướng dẫn trực tiếp của cơ quan y tế). 

2. Trường hợp người quản lý, người lao động Công ty có nguy cơ lây 

nhiễm, hoặc đi ra khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 phải chủ 

động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi 

đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, được hướng dẫn lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định. 

 3. Thời gian thực hiên, hoàn thành việc khai báo y tế xong trước 12h ngày 

10/5/2021. 

 - Người quản lý, người lao động trong công ty có trách nhiệm in hoặc phô 

tô bản khai báo y tế gửi đ/c Trưởng phòng để tổng hợp và báo cáo về công ty 

https://tokhaiyte.vn/
https://tokhaiyte.vn/
https://ncovi.vnpt.vn/
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(qua đ/c Sơn Trưởng phòng TCHC) để tổng hợp báo cáo xong trước 14/ ngày 

10/5/2021. 

 - Giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kiểm tra tổng hợp báo cáo 

kết quả khai báo y tế của các phòng, người lao động xong trước 16h ngày 

10/5/2021 để báo cáo, trình Chủ tịch./. 

 
 

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

- Các Sở: LĐTB&XH; KHĐT 

- Đảng Ủy khối DN tỉnh; 

- Chủ tịch Công ty;  

- Các đ/c chi ủy chi bộ công ty; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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