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Kính gửi:  

- Các phòng: KT&HT, TC-KH, LĐTB&XH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện; 

 

Thực hiện Văn bản số 7807/UBND-CN3 ngày 07/9/2021 của BND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý việc tuyển dụng, quản lý công nhân 

trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19. UBND huyện Tam Dương yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các 

phòng chuyên môn, chủ các doanh nghiệp, chủ các cơ sở SXKD trên địa bàn 

huyện thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Chủ các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện 

1.1. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở SXKD không tổ chức để cán bộ, 

chuyên gia, công nhân di chuyển ra khỏi tỉnh Vĩnh Phúc đến địa phương khác, 

nhất là các tỉnh thành, phố đang có dịch và đang thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16 của Chính phủ để thực hiện tiêm vacxin. Đối với các trường hợp 

doanh nghiệp cho người lao động đi tiêm vacxin ngoài địa bàn tỉnh khi quay trở 

về phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (xét nghiệm 

bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 72 giờ, cách ly y tế tập trung,...) 
và chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở SXKD phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm, cách 

ly. Chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở SXKD hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp 

luật nếu để xảy ra dịch bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD hoặc xuất 

phát từ chuyên gia, người lao động của mình. 

1.2. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở SXKD thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch covid-19 khi tổ chức tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp: 

- Khi các doanh nghiệp, cơ sở SXKD tổ chức tuyển dụng lao động phải 

kiểm soát chặt chẽ lịch trình di chuyển của người đi tuyển dụng, không tuyển 

dụng các lao động di chuyển từ tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Vĩnh Phúc mà 

chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm y tế, 

cách ly y tế theo quy định. 



- Công nhân đến tuyển dụng tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD phải có xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; đồng thời phải khai báo y 

tế theo quy định. 

- Trong thời gian tổ chức tuyển dụng, trường hợp phát hiện người đi 

tuyển dụng có dấu hiệu ho, sốt hoặc các dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2 thì phải 

thực hiện ngay các biện pháp cách ly tạm thời tại phòng cách ly y tế của doanh 

nghiệp, đồng thời báo cáo ngay cơ quan chức năng y tế và chính quyền địa 

phương để tổ chức đưa đối tượng đó đến cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm hoặc 

điều trị, cách ly theo quy định; không để đối tượng nêu trên tự ý di chuyển ra 

cộng đồng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

1.3. Yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường công tác kết nối, trao đổi, 

phản ánh thông tin về phòng, chống dịch covid-19 tại doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp, cơ sở SXKD phải thành lập nhóm Zalo để thông tin hai 

chiều về việc phòng chống dịch bệnh covid-19 giữa người lao động và lãnh đạo 

doanh nghiệp, Tổ an toàn Covid của doanh nghiệp. Trong đó, Tổ trưởng Tổ an 

toàn Covid có trách nhiệm thông tin, quán triệt các quy định, hướng dẫn phòng 

chống dịch của cơ quan có thẩm quyền đến tất cả người lao động của doanh 

nghiệp, cơ sở SXKD; đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh từ người lao động; 

xử lý thông tin để báo cáo Lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan chức năng 

kịp thời xử lý những kiến nghị hoặc tình huống phòng, chống dịch đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch. 

2. UBND xã, thị trấn 

- Thông báo và chuyển tiếp văn bản của UBND huyện các văn bản kèm 

theo đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn để thực hiện. 

- Giao UBND các xã, thị trấn kịp thời nắm bắt doanh nghiệp, cơ sở 

SXKD nào có lịch tiêm vắc xin phòng Covid tại tỉnh, thành phố khác để chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện đảm bảo thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp. Tổng hợp 

danh sách các trường hợp đã tiêm vacxin mũi 1 tại địa điểm ngoài tỉnh 

Vĩnh Phúc, gửi UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) để 

tổng hợp gửi Sở Y tế xem xét đề xuất kế hoạch tiêm vacxin mũi 2 cho các 

trường hợp này cho phù hợp. 

3. Các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - 

TB&XH huyện và UBND các xã, thị trấn 

Cử cán bộ làm đầu mối của cơ quan để duy trì mối liên lạc (thông qua 

nhóm Zalo, gmail...) về công tác phòng chống dịch giữa cơ quan nhà nước và 

lãnh đạo doanh nghiệp, Tổ an toàn Covid của doanh nghiệp; có phương pháp 

kiểm tra xác nhận việc doanh nghiệp đã nhận được đầy đủ các văn bản quy định, 

hướng dẫn của cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã triển khai đầy đủ các nội 

dung chỉ đạo về phòng chống dịch covid-19; kịp thời báo cáo lãnh đạo địa 

phương xử lý các tình huống phát sinh về phòng chống dịch bệnh, trường hợp 

nội dung vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, tham mưu để Lãnh đạo 

UBND huyện, UBND tỉnh xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. 



UBND huyện Tam Dương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện 

(Sao gửi kèm các văn bản: Số 7807/UBND-CN3 ngày 07/9/2021; Số 

4194/UBND-NN1 ngày 01/6/2021; Số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021; Số 

7726/UBND-VX1 ngày 5/9/2021; Số 2816/HD-BCĐ ngày 18/8/2021)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch covid-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện (p/h); 

- Trung tâm Y tế Tam Dương (p/h); 

- Công an huyện Tam Dương (p/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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