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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 nghiêm túc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

            Vĩnh phúc, ngày       tháng     năm 2021 

 

 

    Kính gửi:: 

 

 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty; 

- Giám đốc Công ty; 

- Trưởng các Phòng chuyên môn, phòng đại diện xổ số  

   kiến thiết các huyện, thành phố, 

 

 Thực hiện Thông báo số 138/TB-UBND ngày 06/6/2021 Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh tại hội nghị họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covidd-19 ngày 03/6/2021. 

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

cầu: 

1. Yêu cầu các đồng chí trong Cấp uỷ, Lãnh đạo Công ty, Tổ an toàn 

Covid-19, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty tăng cường công tác chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Tuyệt đối không lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác. Chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của 

UBND tỉnh và các ngành cấp trên. 

2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt 

động của Tổ an toàn Covid-19 của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổ. Theo dõi, bám sát 

tình hình diễn biến dịch bệnh để xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 kịp thời, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

3. Đối với người quản lý, người lao động  

a) Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu 

vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác và 

ngược lại. 

b) Tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung khuyến cáo 5K của Bộ y tế: "Khẩu 

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

c) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực quyết tâm, khắc phục 

tháo gỡ khó khăn. Toàn thể người quản lý, người lao động trong công ty phấn 

đấu đến cuối năm 2021 phải đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2021. 
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Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid để đảm bảo an toàn sức khỏe 

người lao động và cộng đồng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Yêu cầu các đồng 

chí trong cấp ủy, Giám đốc công ty, Tổ an toàn Covid-19, Trưởng các phòng 

chuyên môn, phòng đại diện xổ số kiến thiết các huyện, thành phố và toàn thể 

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;  

- Đảng Ủy khối DN tỉnh; 

- UBND TP Vĩnh Yên; Phường Liên Bảo; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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