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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHĐT-KTĐN 

V/v kiểm tra, hướng dẫn công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19         

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến thực hiện phức tạp trên cả nước, nguy 

cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất lớn. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 36/TB-UBND ngày 

15/02/2021; Văn bản số 1065/UBND-VX1 ngày 18/02/2021; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia  phòng chống dịch 

Covid-19 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch; 

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

1065/UBND-VX1 ngày 18/02/2021, Thông báo số 36/TB-UBND ngày 

15/02/2021 và hướng dẫn của Sở Y tế tại văn bản số 229/SYT-NVYD ngày 

17/02/2021; Văn bản số 310/SKHĐT-KTĐN ngày 02/02/2021 và văn bản số  

410/SKHĐT-KTĐN ngày 17/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (được sao gửi 

kèm theo văn bản này). 

Để có thông tin đầy đủ về các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng chống 

dịch Covid-19 trong công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, đồng 

thời tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp trong công tác 

phòng chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh;  Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thực hiện xây dựng báo 

cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề cương gửi kèm và gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/3/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. Địa chỉ email nhận báo cáo: hiennt@vinhphuc.gov.vn hoặc 

nguyenhiena2@gmail.com. 

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

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 nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Sở KHĐT (đăng tải); 

- Lưu: VT, KTĐN. (6b) 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phạm Quang Thắng 

mailto:hiennt@vinhphuc.gov.vn
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH  

COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP 

 

I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin về doanh nghiệp 

- Tên doanh nghiệp: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Số điện thoại:     Email: 

- Họ và tên của người đại diện theo pháp luật: 

Số điện thoại:     Email: 

2. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: 

- Địa điểm thực hiện dự án: 

- Lĩnh vực hoạt động: 

- Số lượng lao động sử dụng:      người, trong đó: 

+ Lao động Việt Nam:       người 

+ Lao động người nước ngoài:         người 

+ Lao động trong tỉnh:       người 

+ Lao động ngoại tỉnh:         người, trong đó: lao động ngoại tỉnh ở lại trong tỉnh 

là:      người, lao động ngoại tỉnh không ở lại trong tỉnh là:     người. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 TẠI DOANH NGHIỆP 

1. Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại doanh nghiệp 

2. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp 

 - Công tác phòng, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người lao động trên 

địa bàn tỉnh khi trở lại làm việc (khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát trùng, đo thân 

nhiệt, phun khử khuẩn…). 

- Công tác quản lý theo dõi đối với chuyên gia, quản lý, lao động người nước 

ngoài (Trong thời gian nghỉ Tết tại địa phương mà không ra khỏi địa phương, 

nơi cư trú (là tỉnh Vĩnh Phúc), việc khai báo y tế và xét nghiệm SAR-Cov-2…). 

- Các trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại các địa phương khác 

(khai báo y tế, xét nghiệm SAR-Cov-2…). 

- Các trường hợp trở về các tỉnh, thành phố không có dịch (khai báo y tế, xét 

nghiệm SAR-Cov-2…). 

- Các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch: phương án xử lý (nếu 

có). 



3 

 

 

- Các trường hợp làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn có dịch (thực 

hiện yêu cầu làm việc trực tuyến; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02 lần mới 

được làm trở lại…). 

- Việc lập danh sách để xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng 

số lao động). 

- Các nội dung khác có liên quan. 

3. Tình hình thực hiện ký cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 với các UBND huyện, thành phố gồm: 

- Tình hình thực hiện ký cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 với các UBND huyện, thành phố của doanh nghiệp 

(doanh nghiệp đã ký hay chưa ký?) 

- Việc triển khai các cam kết đã ký với UBND huyện, thành phố: 

+ Quy định với người lao động đến làm việc tại doanh nghiệp: 

+ Quy định với khách đến và làm việc tại doanh nghiệp: 

+ Quy định về trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động tại doanh 

nghiệp: 

4. Tình hình thực hiện báo cáo về công tác phòng dịch với cơ quan có thẩm 

quyền theo Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 1065/UBND-VX1. 

III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ   

1. Khó khăn vướng mắc (nếu có) 

2. Đề xuất kiến nghị 
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