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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 tiếp tục thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới. 

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. 

 

 Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đến nay. Được sự chỉ đạo 

quyết liệt của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của tỉnh, được Xã hội đồng thuận cao, nhất là sự gương mẫu 

chấp hành các quy định của Cán bộ, đảng viên, Người lao động trong Công ty. 

Do vậy, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh ta hiện nay cơ bản đã được kiểm 

soát và đạt kết quả ban đầu. 

 Tuy vậy, trong những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại một 

số tỉnh thành xung quanh, lân cận tỉnh Vĩnh Phúc hết sức phức tạp, khó lường, 

mỗi ngày có hàng trăm ca dương tính với vi rút SAR-Covi-2, đặc biệt tình hình 

dịch bệnh Covid-19 xẩy ra tại một số khu công nghiệp có tốc độ lây lan nhanh, 

tại một số tỉnh thành phố lớn như Thành phố Hà Nội, TP, HCM đã xuất hiện 

chùm ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và hết sức 

phức tạp. 

 Trước tình hình đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo cuộc 

sống an toàn cho người lao động, đồng thời đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh 

của Công ty, việc ngăn chặn sự lây lan, xâm nhập dịch từ các đối tượng bên 

ngoài vào là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách trong việc phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

 Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc chỉ 

đạo, yêu cầu: 

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

huyện, thành phố triển khai:   

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến đến người lao động trong phòng thực 

hiện nghiêm các quy định của địa phương, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Công ty 

về phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 - Chủ động có phương án phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với 

mọi tình huống có thể xẩy ra, đảm bảo vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 
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- Hàng ngày nắm bắt kịp thời về diễn biến sức khỏe, lịch trình đi lại, khai 

báo y tế của người lao động thuộc phạm vi quản lý, phụ trách của phòng, báo 

cáo với Công ty hàng ngày (qua đ/c Trưởng phòng TCHC) để tổng hợp báo cáo.  

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

huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo công ty nếu để người lao 

động trong phạm vi mình quản lý, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

2. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, Người lao động trong toàn công ty: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế". 

- 100%  không di chuyên ra ngoài tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h ngày 27/5/2021.  

Hạn chế  đi tới các tỉnh:  Bắc Giang, Bắc Ninh, Thải Nguyên, Hải Dương, Hà 

Nam và các vùng dịch... cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế, ngăn 

chặn không có ca nhiễm mới. 

 3. Giao Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kiểm tra 

- Đề xuất thành lập “Tổ an toàn Covitd-19”. 

- Tham mưu xây dựng ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covitd-19. 

- Tổ chức cho người lao động khai báo y tế điện tử, các giải pháp cập nhật 

thông tin kịp thời. 

- Bố trí và bổ sung trang thiết bị, khầu trang dung dịch sát khuẩn tay, dung 

dịch khử khuẩn bề mặt... 

- Phối hợp Công đoàn theo dõi sức khỏe người lao động Công ty. 

- Khi phát hiện, nhận được thông tin người lao động có 1 trong các biểu 

hiện như: mệt mỏi, sốt, ho, khó thở, đau rát họng thì tham mưu xử lý kịp thời. 

- Liên hệ với đường dây nóng Sở y tế hoặc cơ quan y tế của thành phố 

Vĩnh Yên, Y tế Phương liên bảo để được hướng dẫn. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch Covid-19, tổng hợp báo cáo thực 

hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu trưởng các phòng và toàn thể đảng viên, người lao động trong 

công ty nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

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

- Các sở: LĐTB&XH; KHĐT; Sở Y tế; 

- Đảng Ủy khối DN tỉnh; 

- UBND Thành phố Vĩnh Yên; 

- UBND phường Liên Bảo; 

- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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