
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  

Số:           /SKHĐT-DNKTHT 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

                Kính gửi:  Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

    

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 

95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố; Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 241-CV/TU ngày 

29/01/2021 và UBND tỉnh tại các Văn bản số 614/UBND-VX1 ngày 

28/01/2021, số 736/UBND-VX1 ngày 01/02/2021 và Văn bản số 703/CV-BCĐ 

ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-

19, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn 

chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, xử phạt các trường 

hợp không đeo khầu trang theo quy định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong 

phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Trường hợp phát hiện ca bệnh phải báo ngay cho Sở Y tế, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các địa phương để truy vết khẩn cấp, áp dụng 

các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

2. Chủ động rà soát tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch của Hải 

Dương, Quảng Ninh từ ngày 15/01/2021 đến nay yêu cầu phải khai báo y tế, tự 

theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay các cơ sở y tế 

gần nhất (Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) khám và làm xét nghiệm; lập 

danh sách các trường hợp trên (nếu có) để tiến hành xét nghiệm và gửi về Sở Y 

tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Các doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền đến người lao động kịp thời 

thông điệp: “Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh từ ngày  05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi cư trú hoặc 

trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2” theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh tại 

Văn bản số 731/CV-BCĐ ngày 31/01/2021. 



 

3. Rà soát, khởi động lại các bước, quy trình phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo đúng quy định. Có trách nhiệm khử trùng, diệt khuẩn; Yêu cầu 

cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy định. Người đứng đầu doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho 

người lao động. 

4. Yêu cầu các doanh nghiệp tự đảm bảo: khẩu trang, xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn tay nhanh, máy đo thân nhiệt nhanh, các dụng cự, phương tiện 

cần thiết, hóa chất khử khuẩn và phun khử khuẩn tại đơn vị mình theo hướng 

dẫn chuyên môn về các phun của cơ quan y tế. 

5. Tạm dừng hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh kể từ 0h, ngày 02/02/2021 cho đến khi có 

thông báo mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-

VPCP ngày 30/01/2021 và UBND tỉnh tại văn bản số 736/UBND-VX1 ngày 

01/02/2021. 

(Sao gửi kèm: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 241-

CV/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy; Văn bản số 614/UBND-VX1 ngày 

28/01/2021, số 736/UBND-VX1 ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh; Văn bản số 

703/CV-BCĐ ngày 29/01/2021, số 731/CV-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 tỉnh). 

* Lưu ý: Văn bản này Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ gửi qua email của 

doanh nghiệp, đề nghị khi nhận được chuyển ngay đến người có trách nhiệm 

giải quyết. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện theo 

quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, DNKTHT. 

- Đăng tải Công TTĐT Sở KHĐT; 

  (TH- .....b)     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Quang Thắng 
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