UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 229 /SYT-NVYD

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn các doanh nghiệp tổ
chức thực hiện các nội dung theo
Thông báo số 36/TB-UBND ngày
15/02/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 1045/UBND-VX1 ngày 17/02/2021 của UBND
tỉnh về việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nội dung theo Thông báo
số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh.
Sau khi trao đổi, thống nhất nội dung giữa Sở Y tế với Ban Quản lý các
Khu Công nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Y tế hướng dẫn các
doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung theo Thông báo số 36/TB-UBND
tỉnh nêu trên, cụ thể như sau:
1. Về công tác phòng, chống dịch đối với người lao động tại các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại:
a) Đối với các chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý, nhà điều hành là
người nước ngoài:
- Trường hợp trong suốt thời gian nghỉ Tết tại địa phương mà không ra
khỏi địa phương, nơi cư trú, nơi lưu trú ( là tỉnh Vĩnh Phúc) thì được phép trở lại
làm việc bình thường, khai báo y tế và khuyến khích xét nghiệm SAR-Cov-2.
Nếu trong thời gian nghỉ Tết có ra khỏi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau đó lại quay
trở lại Vĩnh Phúc trước ngày đi làm chính thức (17/02/2021) thì thực hiện tự
theo dõi sức khỏe trong vòng 02 tuần kể từ ngày về lại Vĩnh Phúc, khai báo y tế
và khuyến khích xét nghiệm sàng lọc SAR-Cov-2.
- Trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn tỉnh khác: đề
nghị tiến hành khai báo y tế, khai báo cư trú hàng ngày và bắt buộc xét nghiệm
sàng lọc vi rút SAR-Cov-2 khi quay trở lại làm việc trong vòng 7 ngày đầu tiên
sau khi đi làm.
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế sẽ bố trí lịch lấy
mẫu và xét nghiệm cho doanh nghiệp trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi đi
làm tại các Doanh nghiệp. Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng
phương pháp xét nghiệm Real-time PCR do doanh nghiệp chi trả (Chi phí xét
nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm Real-time PCR theo
quy định là 734.000 đồng/01 lần xét nghiệm). Các chi phí khác liên quan đến việc
lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm do ngân sách nhà nước bảo đảm.
- Trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng đang cư trú, lưu trú tại vùng
đang có dịch: Yêu cầu làm việc trực tuyến; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02
lần (lần xét nghiệm thứ 2 cách lần xét nghiệm thứ nhất là 14 ngày) mới được trở
lại làm việc, các trường hợp này chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh, thành phố/cơ sở y tế gần nhất nơi đang cư trú, lưu trú để làm
xét nghiệm; khi đi làm trở lại gửi kết quả xét nghiệm về doanh nghiệp, doanh
nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh
nghiệp trong khu công nghiệp), Sở Lao động - TB&XH (đối với doanh nghiệp
ngoài khu công nghiệp).
b) Đối với các lao động là người Việt Nam:
- Trường hợp không ra khỏi địa phương: Yêu cầu khai báo y tế và trở lại
làm việc bình thường. Các doanh nghiệp tiếp tục lập danh sách để xét nghiệm
sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng số người lao động) theo Kế hoạch số
10/KH-SYT ngày 03/02/2021 của Sở Y tế về Triển khai xét nghiệm sàng lọc vi
rút SARS-CoV-2 cho các trường hợp theo chỉ đạo tại Thông báo số 31/TBUBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh phê duyệt.
- Trường hợp trở về từ các tỉnh, thành khác không có dịch hoặc đi từ vùng
không có dịch của tỉnh, thành có dịch: Yêu cầu khai báo y tế và cho làm xét
nghiệm SAR-Cov-2 trong vòng 07 ngày đầu tiên sau khi đi làm tại các Doanh
nghiệp. Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm
Real-time PCR do doanh nghiệp chi trả (Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2
bằng phương pháp xét nghiệm Real-time PCR theo quy định là 734.000 đồng/01
lần xét nghiệm). Các chi phí khác liên quan đến việc lấy mẫu bệnh phẩm, xét
nghiệm do ngân sách nhà nước bảo đảm.
- Trường hợp đang ở các vùng có dịch của các tỉnh, thành theo thông báo
của Bộ Y tế : Yêu cầu ở lại tại địa phương nơi đang cư trú, lưu trú và tạm thời
chưa trở về Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được kiểm soát.
c) Yêu cầu các chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý, nhà điều hành
làm việc tại Vĩnh Phúc (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam) nhưng cư
trú, lưu trú tại địa bàn tỉnh khác ở lại doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc không đi về
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trong ngày cho đến khi tình hình dịch bệnh của Hà Nội và các tỉnh, thành lân
cận Vĩnh Phúc được ổn định. Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí chỗ ở, ăn cho
các đối tượng này trong thời gian yêu cầu ở lại doanh nghiệp.
d) Sở Y tế đề nghị người nước ngoài, các trường hợp khác thực hiện tự khai
báo y tế như sau:
- Khai báo y tế điện tử trên các ứng dụng trực tuyến theo khuyến cáo của
Bộ Y tế (https://tokhaiyte.vn/, https://ncovi.vnpt.vn/, ứng dụng NCOVI,
Bluezon,...).
- Trường hợp người nước ngoài, các trường hợp khác không thực hiện khai
báo y tế điện tử, thì yêu cầu khai báo trực tiếp tại bộ phận y tế của đơn vị/trạm y
tế cấp xã quản lý theo mẫu tờ khai y tế gửi kèm công văn này.
2. Các doanh nghiệp phải chủ động báo cáo Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), Sở Lao động TB&XH (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) để rà soát, lập danh sách
các trường hợp người lao động nêu trên, thực hiện quản lý cư trú và lấy mẫu
bệnh phẩm, xét nghiệm.
3. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với
các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổng hợp và lập danh sách các
trường hợp phải lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm (gồm các thông tin: Họ tên,
tuổi, địa chỉ nơi ở, nơi công tác, Số điện thoại liên hệ). Phối hợp với Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc để lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm (liên hệ
đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, ĐT:
0973.355.265).
4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối phối hợp với Ban
Quản lý các khu công nghiệp (liên hệ đ/c Nguyễn Thanh Chính, Phó Trưởng ban
QLCKCN tỉnh, ĐT: 0913.284.324 hoặc đ/c Phùng Thị Như Quỳnh, Trưởng
phòng Quản lý lao động, Ban QLCKCN tỉnh, ĐT: 0982.198.089), Sở Lao động TB&XH để thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm đảm bảo theo quy định, xét nghiệm
cho các đối tượng nêu trên. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
nhiệm vụ, phân bổ số lượng mẫu xét nghiệm đảm bảo tiến độ đề ra, báo cáo Sở
Y tế kết quả thực hiện trước ngày 25/02/2021.
5. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh
nghiệp ngoài khu công nghiệp thực hiện các nội dung giống như Ban Quản lý
các khu công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp tổng hợp và
lập danh sách các trường hợp phải lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm (gồm các
thông tin: Họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở, nơi công tác, Số điện thoại liên hệ). Phối
hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc để lấy mẫu bệnh phẩm,
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xét nghiệm (liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Kế hoạch
nghiệp vụ, ĐT: 0973.355.265).
6. Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo các nội dung triển khai và Ban
Quản lý các khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp) và
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (đối với doanh nghiệp ngoài khu công
nghiệp) vào 14h00’ hàng ngày để các sở, ban trên tổng hợp gửi cơ quan thường
trực (Sở Y tế) báo cáo UBND tỉnh.
7. Khi cần thêm thông tin để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến
hướng dẫn này các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên hệ:
- Sở Y tế: BS.Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, ĐT:
0974.527.999/0912.911.928.
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Liên hệ qua thư ký của các Tổ
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (được thành lập theo Quyết định số
16/QĐ-BQLKCN ngày 28/01/2021 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, cụ
thể:
+ Đ/c Trần Thị Thu Nga (thư ký tổ 1 đối với các doanh nghiệp trong
KCN: Khai Quang, Thăng Long, Kim Hoa, Tam Dương ): ĐT 0917.771.269
+ Đ/c Nguyễn Tiến Hải (thư ký tổ 2 đối với các doanh nghiệp trong KCN|:
Bình Xuyên, Bá Thiện II): ĐT 0329.501.207
+ Đ/c Nguyễn Văn Nứa (thư ký tổ 3 đối với các doanh nghiệp trong KCN:
Bá Thiện (54 ha), Bình Xuyên II): ĐT 0988.884.993.
Trên đây là hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung
theo Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh. Đề nghị các
cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Như kính gửi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Sở KH&ĐT;
- Các phòng CM Sở Y tế;
- BVĐK Khu vực Phúc Yên ;
- Lưu: VT, NVYD.

GIÁM ĐỐC

Sở Y tế
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Thanh Hải
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