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 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:            /UBND-KT 
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, các trung tâm thương 

mại, siêu thị trên địa bàn thành phố. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Văn hóa TT&TT; 

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh; Trung 

tâm thương mại, siêu thị. 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 501-TB/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển 

khai các biện pháp linh hoạt, thích ứng phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 

18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 

9845/CV-BCĐ ngày 07/11/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Văn 

bản số 9899/UBND-VX1 ngày 08/11/2021 và Văn bản số 10109/UBND-TH3 

ngày 14/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (được sao gửi kèm theo), 

UBND thành phố yêu cầu: 

1. Đối với doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh; Trung tâm 

thương mại, siêu thị (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn thành phố 

- Chủ động tổ chức tốt các hoạt động sản xuất an toàn trên cơ sở tự đánh giá 

các nguy cơ theo quy định tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 hoặc 

Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 (đối với trung tâm thương mại, 

siêu thị) của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xem đây là 

yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng đầu tiên để duy trì sản xuất, kinh doanh, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng lực lượng ứng phó khi dịch phát sinh theo từng 

kịch bản. 

- Thành lập, kiện toàn Tổ An toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các 

doanh nghiệp, mỗi phân xưởng/bộ phận sản xuất phải có ít nhất 01 tổ để thực 

hiện nắm bắt thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người lao động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; nhất là quản lý, quán 

triệt người lao động về nghỉ cuối ngày, cuối tuần tại địa phương, yêu cầu hạn chế 

giao lưu, tiếp xúc, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. 
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- Giữ liên hệ thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với cơ quan trực tiếp quản 

lý doanh nghiệp hoặc chính quyền địa phương trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chuyên gia, người quản lý, 

công nhân lao động và những người cung ứng dịch vụ, đối tác, khách hàng, người 

đến doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, 

trong đó đặc biệt lưu ý đến việc khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm việc 

cách ly y tế theo quy định. 

- Tổ chức xét nghiệm sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng Test nhanh 

kháng nguyên định kỳ ít nhất 3-5% hàng tuần đối với quản lý, người lao động 

tại doanh nghiệp theo quy định tại Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản: số 3929/SYT-NVYD ngày 

22/10/2021 của Sở Y tế về việc thành lập tủ thuốc thiết yếu và triển khai tự test 

nhanh covid-19 của cơ quan, đơn vị; số 3149/KSBT-XN-CĐHA-TDCN ngày 

25/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện 

xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; số 3995/SYT-NVYD ngày 26/10/2021 của Sở 

Y tế về việc tổ chức hướng dẫn tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, các biện pháp phòng, 

chống dịch trong nội bộ doanh nghiệp; Chủ động, liên tục rà soát, liên hệ với các 

cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép để lấy mẫu xét nghiệm đối với các 

trường hợp có nguy cơ cao;  

- Có giải pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch cho công nhân, 

người lao động do doanh nghiệp quản lý; Giám sát, quản lý chặt chẽ người lao 

động, khách đến giao dịch tại doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những người lạ, 

người về từ vùng có dịch, người tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc gần với 

ca bệnh Covid-19 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Doanh 

nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của 

doanh nghiệp mình. 

- Kịp thời phát hiện và báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 

19 tại địa phương những nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp để có biện 

pháp xử lý kịp thời. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện ca mắc Covid-19 (F0) 

hoặc có người tiếp xúc gần (Fl), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) phải báo 

cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương và cơ quan 

trực tiếp quản lý doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương, quyết liệt trong việc truy 

vết, xác định F1, F2 và thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp ca bệnh xác 

định Fl, F2 theo Văn bản số 4123/SYT-NVYD ngày 03/11/2021 của Sở Y tế về 
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việc xác định, truy vết F1, F2 và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế đối với các 

trường hợp liên quan trường hợp mắc COVID-19. 

2. UBND các xã, phường: Chỉ đạo triển khai đến các doanh nghiệp nội 

dung văn bản này; đồng thời kiểm tra, giám sát đảm bảo các doanh nghiệp trên 

địa bàn (các doanh nghiệp dưới 50 lao động; siêu thị, trung tâm thương mại) thực 

hiện đúng, đủ các nội dung trên. 

3. Phòng Kinh tế: Phối hợp với UBND các xã, phường và các đoàn kiểm 

tra của thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 

dịch tại các doanh nghiệp. 

4. Giao Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố kịp thời đưa tin trên phương 

tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của thành phố. 

 Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, các doanh nghiệp, Chủ tịch 

UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Thiều Chí Huỳnh 
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