
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 nghiêm 

ngặt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

           Vĩnh phúc, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

    Kính gửi: :  

- Tổ an toàn Covid-19 Công ty, 

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

kiến thiết các huyện, thành phố trực thuộc Công ty. 

 

 Thực hiện các Văn bản số 7392/CV-BCĐ ngày 26/8/2021; Văn bản 7484/ 

CV-BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp quốc khánh 2/9. 

 Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhất là tại 

TP. Hồ chí Minh, các tỉnh Bình dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam. Tại 

Thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành giáp danh, lân cận với tỉnh Vĩnh Phúc 

hàng ngày vẫn xuất hiện các ca dương tính mới, tỷ lệ số ca nhiễm ngoài cộng 

đồng còn cao vì vậy nguy cơ xâm  nhập, lây nhiễm vào địa bàn tỉnh là rất lớn. 

 Để tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19. Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc yêu cầu: 

1. Đối với người lao động 

 Toàn thể người quản lý, người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ phòng chống dịch Covid 19 tỉnh, Chính 

quyền địa phương nơi cư trú, chỉ đạo của công ty về các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19, tuyệt đối không rời khỏi Vĩnh Phúc, nhất là trong dịp nghỉ lễ 

2/9/2021 nếu không có nhiệm vụ, lý do đặc biệt thì thực hiện “Ai ở đâu thì ở đó” 

tuyệt đối không được ra ngoài tỉnh hoặc tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ 

mắc bệnh. Trường hợp bất khả kháng phải ra ngài tỉnh Vĩnh Phúc phải báo cáo 

Tổ trưởng Tổ an toàn Covid-19 Công ty và được sự đồng ý của Chủ tịch công 

ty, khi quay trở lại phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 

(xét nghiệm PRC âm tính trong vòng 72 giờ, cách ly y tế... và tự chi trả các chi 

phí liên quan). 

 2. Trưởng các phòng chuyên môn, Phòng đại diện các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của 

Công ty, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid. Tuyệt 

đối không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quyết tâm nỗ lực, khẩn 

trương với tinh thần cao nhất để đảm bảo, ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh đạt 

hiệu quả, đảm bảo sức khỏe người lao động thuộc phạm vi quản lý. 
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 3. Giám đốc công ty, Tổ trưởng tổ an toàn Covid-19 theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách 

nhiệm về công tác phòng chống dịch tại Văn phòng công ty và các phòng đại 

diện. Xây dựng lịch kiểm tra, đôn đốc động viên kịp thời các nhân tố tích cực, 

gương mẫu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thường xuyên theo dõi người lao động trong Công ty đang trong thời 

gian thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu có), tuyệt đối không để người 

đang trong thời gian cách ly y tế đến Công ty, đến phòng trực thuộc. Những 

người nghỉ ốm, đi khám chữa bệnh khi quay lại Công ty làm việc phải có kết 

quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. 

 Rà soát, kiểm tra đôn đốc người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo 

y tế trên Zalo nhóm hàng ngày và quét mã QR khi ra vào Công ty theo quy định, 

nhắc nhở và xử lý kịp thời những trường hợp khai báo y tế trên zalo sau 17h 

hàng ngày. 

Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả chỉ đạo, triển khai công tác phòng 

chống dịch với Chủ tịch công ty. 

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đề nghị Tổ an 

toàn Covid-19, Trưởng các phòng trực thuộc và toàn thể người quản lý trong 

Công ty nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH     
- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- các phòng chuyên môn 

- Các phòng đại diện XSKT  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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