
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 một số biện pháp 

khẩn cấp 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; 

- Trưởng các Phòng chuyên môn; 

- Trưởng các Phòng  đại diện XSKT huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 về việc thực 

hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đối với người từ thành phố Hà Nội về/đến Vĩnh phúc. 

 Tình hình dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, 

những ngày gần đây số ca nhiễm bệnh trên phạm vi cả nước tăng rất cao, liên 

tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây. Từ 

6h00 ngày 24/7/2021, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế đến 

mức thấp nhất nguy cơ xâm nhập dịch bệnh và bùng phát dịch theo tinh thần chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 6123/UBND-VX1 nêu trên và Công điện số 

02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh. Chủ tịch Công ty TNHH một 

thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc yêu cầu: 

1. Giám đốc công ty chỉ đạo Tổ an toàn Covid 19 của công ty thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ, đảm bảo hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, 

rà soát từng khâu, từng việc khắc phục kịp thời những điểm còn yếu, còn thiếu, 

tránh lơ là, chủ quan. Đảm bảo quản lý chặt chẽ khách hàng, người lao động 

ra/vào công ty để được theo dõi, quản lý và được cài đặt ứng dụng quét mã QR 

để thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đúng theo quy định.  

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

huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm 

Văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Công ty về phòng chống dịch bệnh Covid 19. Có 

biện pháp xử lý kịp thời đối với người lao động làm việc trong công ty nhưng có 

nhà hoặc người thân ở Hà Nội thì yêu cầu tạm thời không về Hà Nội trong thời 

gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Nếu người lao động cần bố trí 

chỗ lưu trú tạm thời thì thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 6127/UBND-

CN3 ngày 24/7/2021 hoặc Văn bản 6128/UBND-NN1 ngày 25/7/2021 của 

UBND tỉnh hoặc báo cáo công ty (qua đ/c Trưởng phòng TCHCKT) để được 

xem xét giải quyết. 
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3. Người lao động trong toàn công ty phải gương mẫu chấp hành và vận 

động gia đình, người thân chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống 

dịch Covid và 19 và khuyến cáo của Bộ Y tế. 

a) Vận động người thân, con em đang sinh sống, làm việc tại thành phố 

Hà Nội tạm thời không về Vĩnh Phúc trong thời gian thành phố Hà Nội thực 

hiện giãn cách xã hội, trường hợp đặc biệt phải trở về Vĩnh Phúc thì thực hiện 

các nội dung sau: 

+ Phải thông báo trước với chính quyền địa phương nơi cư trú về thời 

gian cụ thể trở về. 

+ Phải có xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 (bằng phương pháp PCR) cho 

kết quả âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất. Nếu không có kết quả xét nghiệm 

trong vòng 3 ngày thì thực hiện cách ly y tế trập trung (21 ngày). 

+ Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày gần nhất trước 

khi vào tỉnh thì áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định (14 

ngày). 

b) Thực hiện nghiêm thông điệp 5K và 5T phòng, chống dịch Covid 19. 

- Thông điệp 5 không (5K) gồm: 

+ Không đi ra ngoài tỉnh khi không thực sự cần thiết. 

+ Không lơ là, chủ quan, coi thường dịch. 

+ Không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, nhất là người tỉnh ngoài đến Vĩnh 

Phúc. 

+ Không vi phạm các quy định về phòng , chống dịch. 

+ Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. 

- Thông điệp 5T gồm: 

+ Tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch. 

+ Tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà. 

+ Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường dây nóng của Công an 

tỉnh; Công an huyện, thành phố; Công an xã, phường, thị trấn. 

+ Tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa 

phương nơi làm việc và cư trú. 

+ Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, công ty, làng xóm an 

toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch. 

 - Thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký cam kết trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Ban chỉ đạo tỉnh, 

văn bản chỉ đạo của Chủ tịch công ty, của Tổ an toàn Covid 19. 

 4. Giao Trưởng phòng TCHCKT đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các phòng, 

các bộ phận và người lao động thực hiện. Tổng hợp các trường hợp người lao 
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động đi/về Hà nội có nhu cầu chỗ lưu trú tạm thời để tham mưu đề xuất với Chủ 

tịch công ty để được xem xét giải quyết. Báo cáo kịp thời theo văn bản chỉ đạo 

số 6127/UBND-CN3 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, Tổ an toàn Covid-19 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: Y tế, KHĐT; LĐTB&XH; 

- 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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