
 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

 

Số:       /XSKT-TCHCKT 
V/v đảm bảo an toàn trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2022 

 
 

    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 Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

 Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

tạo khí thế hăng hái thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ 

được giao năm 2022. Chủ tịch công ty chỉ đạo như sau: 

1. Tổ an toàn Covid 19, Trưởng các phòng chuyên môn, phòng đại diện 

các huyện, thành phố. 

- Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biên pháp phòng chống 

dịch Covid-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao ý thức, 

trách nhiệm cá nhân, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, thích ứng an toàn, linh 

hoạt, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19, vừa đảm bảo duy trì hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, đảm bảo hoàn thành cao nhất các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Phân công, bố trí cán bộ Lãnh đạo, người lao động trực hàng ngày và 

trực tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau Tết theo quy 

định. 

2. Đối với người lao động. 

- Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người lao động thực hiện 3 

không như sau: 

+ Không đi ra khỏi địa phương trong dịp nghỉ Lễ, Tết nếu không có việc 

cần thiết. 

+ Không biếu, tặng quà cho cán bộ, lãnh đạo các cấp. 
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+ Không tổ chức tiệc tùng tất niên, liên hoan tổng kết, lễ chùa, lễ hội, vui 

chơi, du lịch. 

3. Giao Phòng TCHC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của 

các phòng, người lao động tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định. 

Yêu cầu Tổ an toàn Covid-19, Trưởng các phòng trực thuộc và toàn thể 

người quản lý, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH     

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch Công ty;  

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Lưu: VT, TCHCKT. 

 

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Hải 
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