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V/v thực hiện Thông báo số 256-TB/TU, 
ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Quyết định sổ 1338/QĐ-ƯBND, ngày 
27/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

ĐẢNG CÔNG SẢN V IÊT NAM •  •

Tam Dương, n g à y t h á n g  5

Kính gửi: - ủy ban nhân dân huyện,
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
- Các ban xây dựng Đảng và VPHU,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện Thông báo số 256-TB/TU, ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh; Quyết định số 1338/QĐ-UBND, ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các 
khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiến 
mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, BCĐ phòng,
Covid-19 huyện, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tô 
chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Vĩnh Phúc tại Thông báo số 256-TB/TU, ngày 26 tháng 5 năm 2021 và 
số 1338/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2021 (sao gửi kèm theo).

Giao UBND huyện triển khai Thông báo số 251 -TB/TƯ, ngày 2 
Thông báo 256-TB/TƯ, ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường v ụ ' 
các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát việc chấp hànln, thực hiện 
của các cơ quan, đon vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

năm 2021

ƯBND tỉnh 
Quyết định

/5/2021 và 
Inh ủy đến

Nơi nhân:
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- CPVP, CVTH
- Lưu VTHU.

T/L BAN THƯỜNG vụ

fen Thê Anh
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TỈNH ỦY VĨNH PHỦC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Số 256- TB/TƯ Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY 

về một sế biện pháp cấp bách phồng, chổng dịch bệnh Covỉđ-1
trên địa bàn tình

Ngày 26/5/2021, Ban Thường vụ Tinh ủy họp nghe Ban cán sự Đảng ƯBND 
tính báo cáo tình hình địch bệnh Coviđ-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
trên địa bàn tình; việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 
số 251- TB/TU, ngày 21/5/2021 về một sổ biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại các Khu công nghiệp ữên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 214-BC/BCSĐ 
ngày 26/5/2021); trên cơ sở các ỷ kiến phát biểu, thào luận tại hội nghị, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thống nhất kểt luận như sau:

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cà hệ thống chỉnh trị và 
sự đồng thuận của Nhân dân, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tổt, góp 
phần quan trọng tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, trong những ngày qua dịch 
bệnh Covid- 19 tiểp tục diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh lân cận với Vĩnh Phúc 
như: Bắc Ninh, Bắc Giang Hà Nội, Thái Nguyên,.. tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch 
trên địa bàn tỉnh là rất cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh 
đạo công tác phòng, chổng dịch, nhất là ữong các doanh nghiệp và các KCN. Tuy 
nhiên, việc triển khai thực hiện còn chậm, lúng túng, chưa quyết liệt và hiệu quả 
không cao. Việc quán triệt và triển khai thực hiện phương châm 4 chỗ của nhiều 
doanh nghiệp và địa phương còn chậm, chưa đồng bộ; một số văn bản quy định, 
hướng dẫn còn khó hiểu, khó áp dụng trong thực tiễn; Việc phân công tráđh nhiệm

Đê công tác phòng, chông dịch Covid-19 thực sự cỏ hiệu quả, ngăn chặn dịch 
bệnh Covỉd-19 không bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, giữ được thành quâ trong 
thời gian qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm chung trong công tác 
phòng, chống dịch hiện nay là: Đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh 
mệnh của người dân lên ừên hết để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tồ chức thực 
hiện mục tiêu kép cỏ hiệu quà. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị 
trong toàn tình phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hom, cụ thể hem và hiệu 
quả hơn. Khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Yêu cầu chung trong công tác phòng, chổng dịch:
phương 
thở, hệ



thống cung cấp ôxy trung tâm để đầm bảo công tác phòng chống dịch trong tình 
huống xấu nhẩt

1.2. Ngành y tể cử ngay cảc kíp điều trị đi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực 
chuẩn đoản, điều trị tại các bệnh viện để chuẩn bị phương án phải điều trị bệnh nhân 
mắc covid-19 nặng tại cơ sở y tế của tỉnh.

* 1.3. Mỗi huyện, thành phố phải cỏ phương án dự phòng một bệnh viện đã chiến 
(bao gồm đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị).

1.4. Chủ tịch UBND tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tăng cường năng 
lực cấp cứu và điều trị; có kế hoạch chuẩn bị nguồn vắcxin để tiêm cho nhân dân 
theo lộ trình.

2. về công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp tại các KCN và 
Đgoàỉ KCNĩ

2.1. Tiếp tục thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 
sổ 251-TB/TU, ngày 21/5/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chổng dịch 
bệnh Coviđ-19 tại các Khu công nghiệp ữên địa bàn tinh.

- Rà soát nội đung chưa thực hiện để tập trung thực hiện ngay, nhất là việc tổ 
chức cho các doanh nghiệp kỷ cam kết thực hiện quản lý lao động và phòng, chống 
dịch Covid- 19.

- UBND tình cổ trách nhiệm bố trí chỗ ờ cho các chuyên gia và công nhân theo 
đúng kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.2. Tổ chức kiểm ừa việc thực hiện của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các 
doanh nghiệp vi phạm để làm gương. Hướng đẫn chi tiết phương thức hoạt động của 
Tổ an toàn Covid ừong các đoanh nghiệp.

2.3. Đối với các doanh nghiệp ngoài KCN: ƯBND tĩnh chi đạo ngành Lao 
động&TBXH phối hợp với ƯBND các huyện yêu cầu chủ đoanh nghiệp ký cam kết 
thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch; quản lý lao động chặt chẽ và xử lý 
nghiêm các vi phạm.

2.4. Thường xuyên cập nhật biến động của lao động, quản lý chặt chỗ lao động 
trong từng doanh nghiệp; có phương án quản lý lao động ngoài tình đến ỉàm việc và 
lao động đi ra ngoài tình; ừong lúc dịch đang diễn biến phức tạp tại các địa phương 
lân cậiỊ, thực hiện phương châm" Lao động Vũih Phúc ở tại tình, không ra ngoài 
tỉnh, trừ trường hợp bất khả kháng” cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát

3. về công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng:
- Ban cán sự Đảng ƯBNĐ tỉnh chỉ đạo các cấp xây dựng quy định cụ thể trong 

vấn đề chống dịch hiện nay, đặc biệt là phù hợp với tình hình của địa phương.
- Chỉ đạo UBND cấp huyện, xã phải rà soát sổ lao động hàng ngày đi, đến, tạm 

trú, tạm vắng tại địa phương; chịu trách nhiệm nếu để lao động ngoài tính về địa 
phữơng mà không biết Củng cố Tổ phòng chổng Covid tại các khu dân cư do ƯBND 
cấp xã thành lập, Trưởng thôn( Tồ trưởng tồ dân phố) làm tổ trưởng, thành viên là 
công an, dân quân tự vệ, MTTQ, các đoàn thể, người có chuyên môn về y tế.... làm 
thành viên; với quan điểm: “đi từng ngõ, gõ tòng nhà, rà từng đổi tượng”, hàng ngày



phải triển khai báo cáo, cập nhật tình hình tại địa phương lên cấp trên. Hướng đẫn 
chi tiết phương thức hoạt động, chế độ hỗ trợ để Tồ phòng chống Coviđ hioạt động 
hiệu quả.

4. Đối với Đảng uỷ Công an tỉnh:
- Chỉ đạo xây dựng phương án quàn lý nhân khẩu tại các địa phương, 

doanh nghiệp và ngoài KCN.
- Chỉ đạo tăng cường quản lý xuất nhập cảrih và lưu trú.
- Phối hợp với chinh quyền để xử lý nghiêm doanh nghiệp, người 

công dân bi phạm về phòng, chổng dịch.
- Chủ trì, chi đạo Công an các địa phương xây dựng các điểm chốt ở 

đường mòn, lối mở để kiểm soát người ra, người vào địa bàn; đặc biệt là cá 
thành phố giáp danh với tỉnh, vùng có địch.

Thiết lập, củng cố lại các các chốt kiểm soát ở các huyện, thành phố 
bàn giáp danh với các tỉnh ngoài.

5. ©ối với Đảng ủy khối Cơ quan tình và Đảng ủy khối Doanh 
và Ban thường vụ các huyện, thành uỷ:

- Triển khai ngay Thông bảo số 251- TB/TU, ngày 21/5/2021 của Ban 
vụ Tỉnh ủy và Thông báo này đến các đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp, đom

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm ừa, giám sát việc chấp hành, 
của các đơn vị trong phạm vi quản lý, trước hết là của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chì đạo triển khai thực hiện Kết liiận này. 
Yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; có phưcmg án, kế 
hoạch sớm và phải cụ thể, khoa học ữong phân cồng trách nhiệm, đảm bảo theo đứũg 
quy định pháp luật.

trong các

lao động,

tât cà các 
chuyện,

ố có địa

nghiệp tĩnh

Thường
\vị.

hiện 
!g viên,

, thực 
đản.

Nơi nhân:
- Ban Bí thư (b/c),
- Các đồng chỉ TVTU,
- Ban CSĐ UBND tình,
- BCĐ phòng, chống covid-19 tinh,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- MTTQ và các đoàn thể tinh,
- Các ngành: Y tế, Công thưcmg, Công an, Ban 
QLKCN,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- UBND các huyện, thành phố,
- CPVP, CVTH,
-LưuVPTU.
(TH4)

VỤT/L BAN THƯỜNG
-VĂN-PHÒNG

Việt Cường





TỈNH ỦY VĨNH PHỨC
*

số 251-TB/TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Phúc, ngậy 21 thảng 5 năm 2021

THÔNG BẲO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tĩnh

Ngày 21/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Ban cán sự Đảíij 
tính báo cáo chủ trướng chỉ đạo công tác phồng, chổng địch bệnh COV1 
các Khu công nghiệp trên địa bần Ỉỉnh (Tờ trình số 202-TTr/BCScac cong nEmẹp tren aja Dan imn VIƠ omn so zuz-iir/jE 
21/5/2021); trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, Ban 
Tinh ủy thống nhất kết luận như sau:

Trước tình hình địch bệnh Coviđ- 19 đang diễn biến rắt phức tạp tại 
công nghiệp trên địa bàn các tình tiếp giáp vởi Vĩnh Phúc, tiềm ẳn nguy 
xâm nhập bùng phát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các Khu công nghi 1

tgƯBND 
ỈTD-Ĩ9 tại 
SĐ ngay 

Thường vụ

Ỡ1

tảc

lây lan trong doanh nghiệp, trong các khu công nghiệp, bảo vệ thành 
cõng tác phòng, chổng dịch Covid- 19 của tính thởi gian qua, Ban Thưởng 
ủy đồng ý chủ trương theo đề nghị của Ban cán sự Đảng ƯBND tĩnh V 
dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện ngay các biện phốp cứng rắn, quyết Hệt trong công 
chống dịch tại cảc khu, cụm công nghiệp vàjioanh nghiệp trên địa bàn 
cầu tất cả doanh nghiệp trong và ngoài khu cồng nghiệp trên địa bàn 
hành nghiêm các quy định của pháp luật về phồng chống dịch Covid 
trách nhiệm về công tác phòng chổng địch tại doanh nghiệp, đem 
kiên quyểt xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp không tuân thủ 
định phòng, chổng dịch đã ban hành; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan 
quyền động cùa, rót giấy phép đối với các doanh nghiệp không chấp 
các quy định về phòng, chổng dịch bệnh Covid-19, để dịch lây * 
doanh nghiệp và ra cộng đồng.

2. Quản lý, theo dõi, giám sảt chặt cbs việc đi chuyển ra vào tình của 
chuyên gia, cần bộ quản lý doanh nghiệp và công nhân, người lao động để 
công tác phòng chổng dịch:

í các Khu 
cơ cao 

ệp. Công 
mhPhúc 

dịch bệnh 
quả trong 

vụ Tỉnh 
i cảc nội

phỏng, 
Ịnh; Yêu 
inh chấp 
19, chịu 

vị mình; 
các quy 
có ỉhẩm 
hành tốt 

lan trong

đội ngũ 
đảm bảo



2

2.1- Đổi với đội ngữ chuyên gia, cán bộ quản lỷ đang sinh sống tại Hà Nội, 
phải cố cam két thực hiện xẻt nghiệm 3 ngày/lần; nếu kết quả âm tính và tuân thủ 
đầy đủ các quy định về phòng, chổng địch Coviđ-19 thì được đi chuyản đến Vĩnh 
Phúc lảm việc hằng ngày và ngược lại.

2.2- Đổi vói đội ngũ chuyên gia, cán bộ quân lý đang sinh sống ở các địa 
phương khác (kể cả các địa phưong không cỏ dịch) đối Vĩnh Phủc làm việc thỉ yêu 
cầu ở lại Vĩnh Phúc cho đến khi địch bệnh được kiểm soát ƯBND tình cổ giải 
pháp hễ trợ nơi ở  cho các chuyên gia, nhà quản ỉý; các doanh nghiệp tự chỉ trà các 
chi phỉ khác (tiền ăn và các'dịch vụ khác) cho chuyên gia, nhà quản lý.

2.3- Đối với lao động đến từ vừng cỏ dịch lứnií Bắc Ninh, Bấc Gỉang,..., hiện 
đang làm việc tại các đoanh nghiệp trên địa bân tình, yêu cầụ ở lại Vữih Phủc cho 
đến khỉ tình hình dịch bệnh tạĩcác tính nảỵ được kiếm soát UBND tỉnh bổtrỉcác 
khu Kỷ túc xá miễn phỉ cho cống nhân ở. Chi phí sinh hoạt (tiền Sn và các dịch vụ 
khảc) của công nhân do cả nhân tự chi trả.

2.4- Đổi với lao động ngoài tinh đén từ Gốc vùng không có dịch hiện đang làm 
việc tại Vmh Phúc: khuyến khích người lao động ở lạí tình Vĩnh Phúp (tại các khu 
Kỷ túc xá do tính bố trí) cho đển khi tình hình địch bệnh được kiểm soát

2.5. Đối lao động lả người Vĩnh Phúc hiện đang làm việc tại các địa phương 
cỏ dịch như: Bắc Ninh, Bắc Giang,. . . Ị  yêu cầu ngưòi lao động nếu đỉ làm thì ở lại 
địa phương đỏ cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn; nếu trờ về địa 
phương thì thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà theo quy định.

3. Kiểm soát chặt chỗ việc vận chuyển hâng hoá, đảm bảó hảng hoả được lưu 
thông thuận lợi và thực hỉện nghiêm phòng chống địch Covỉđ-19 theo qui định.

Giao Ban cản sự Đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 
này, đảm bảo theo đủng qui định pháp ỉuật

Nơi phần;
- Ban Bí thư (b/c),
- Các đồng chí TVTƯ,
- Ban CSĐ ƯBND tỉnh,
- BCĐ phòng, chổng covid-19 tinh,
- Cảc cỡquan thammiru, giủp viộc Tư,
- MỊTQ vấ các đoàn thể tỉnh,
- Các ngành: Y té» Công thương, Công an, Ban 
QLKCN,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- UBND các huyện, thảnh phố,
-CPVP.CVTH,
-LuuVPTƯ,
(TH4)

T/L BAN THƯỜNG v ụ



UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC

H u  Y Ẹ N u  Ý T a  M  ỠƯƠNG

CÔNG VÃN ĐÊN
Sò-.....'4.ỈSŨ.....L......

ị Neừy J%jị.. tháỈIỊỊ . . - 5 T .  năm 2í)j2j.

ND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ^ NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày tháng 5 năm 2021

-19
tháng.s.. năm 2ũjị _ QUYET ĐỊNH ̂
V/v quy dịnh cac biện pháp cấp bách phòng, chong dịch Covid 

tai các khu cồng nghiệp và các doanh nghiệp 
trên địa bàn tình Vĩnh Phúc trong điều kiện mói

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

' ' Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa
đỏi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính qityền địa phương ngày 
22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chổng bệnh ừuyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành một số điều của Luật Phòng, chổng bệnh 
truyền nhiễm về ảp dụng biện pháp cách ly y  tế, cưỡng chế cách ỉy y  tế và chổng 
dịch đặc thù trong thời gian cỏ dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định sổ 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng chổng COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 
chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc 
xá cho người ỉao động”

Căn cứ Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp;

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo sổ 265-TB/TU 
ngày 26/5/2021 về về một sổ biện pháp cấp bách phòng,chống dịch bệnh Covid- 
19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Y tế ( Thường frực Ban Chỉ đạo của tỉnh) tại Tờ ừình 
số 166/TTy-SYT ngày 26/5/2021.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Để bảo vệ thành quả trong phòng, chống dịch Covid-19 
Vĩnh Phúc, góp phần ổn định, duy trì sản xuất của các doanh nhiệp; A 
thực hiện phương trâm đảm bảo tính mạng của người dân là trên hết,

đồ
của tỉnh 
ng thời, 
ức hết,trư'
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Chủ tịch UBND tỉnh Quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 
19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
trong điều kiện mới như sau:

1. Dừng các phương tiện đưa, đón người lao động từ các tỉnh.
Yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hành khách không đón, trả 

khách khi đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Yêu cầu người lao động làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc đến từ các tỉnh: 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (thuộc các 
quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19) và tại các tỉnh, thành phố khác có 
ca bệnh Covid-19 (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covìd-19)

- Nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ bố trí các khu ký túc xá cho 
công nhân ở miễn phí, công nhân phải tự lo các đồ dùng các nhân và sinh hoạt 
hằng ngày. Trường hợp công nhân không nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các 
chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm việc không di chuyển ra ngoài tỉnh Vĩnh Phúc từ 
OhOO ngày 27/5/2021. Trừ trường hợp bất khả kháng công nhân mới được ra 
ngoài tỉnh, khi trở lại làm việc phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính trong 
vòng 3 ngày.

3. Đối với người lao động là người Vĩnh Phúc đi làm việc tại các địa 
phương: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội
(thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19) và tại các tỉnh, thành 
phô khác có ca bệnh Covid-19 (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh 
Covỉd-19)

- Yêu cầu ở lại địa phương nơi làm việc.
- Trừ trường hơp bất khả kháng công nhân mới được trở lại tỉnh Vĩnh 

Phúc nhưng yêu cầu phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính trong vòng 3 
ngày.

4. Đề nghị các chuyên gia, người quản lý là người nước ngoài đến Vĩnh 
Phúc làm việc nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm 
soát và tỉnh Vĩnh Phúc có chỉ đạo mới.

Trường họp đặc biệt, các chuyên gia, cán bộ quản lý nếu không thể ở lại 
và hằng ngày đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có cam kết đảm bảo tuyệt 
đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường 
xuyên (3 ngày một lần). Đối với trường họp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì 
khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 
của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 03 ngày trước khi đi vào tỉnh.

Các trường hợp ừên khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải xuất trình phiếu xét 
nghiệm khi kiểm tra.
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5. Yêu cầu các chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động đã có chỗ ở ổn 
đinh tại Vĩnh Phúc từ trước thì ổn định ở tại Vĩnh Phúc, không ra ngoài tỉnh (kể 
cả ngày nghỉ) kể từ  OhOO ngày 27/5/2021 để tránh lây lan dịch bệnh.

6. Yêu cầu đối với người lái xe và người trên các xe vận chuyển, giao 
nhận hàng hóa, nguyên vật liệu...cho các doanh nghiệp ừên địa bàn tinh Vĩnh 
Phúc đến từ các tỉnh yêu cầu bắt buộc phải có phiếu xét nghiệm Covid-19 và có 
kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc.

Các trường hợp trên khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải xuất trình phiếu xét 
nghiệm khi kiểm tra.

7. Đề nghị công dân hiện đang sinh sống tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (thuộc các quận, huyện, thị 
xã nơi cỏ ca bệnh Covid-19) và tại các tỉnh, thành phố khác có ca bệnh Covid-19
(thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covỉd-19)

- Hạn chế đi vào và nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu công dân 
phải có phiếu xét nghiêm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày 
trước khi vào Vĩnh Phúc.

8. Yêu cầu công dân đang sinh sống tại tỉnh Vĩnh Phúc
- Hạn chế đi tới các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải 

Dương, Hà Nam, Hà Nội (thuộc các xã, phường, thị trấn nơi có ca bệnh Covid- 
19) và tại các tỉnh, thành phố khác có ca bệnh Covid-19 (thuộc các xã, phường, 
thị trấn nơi có ca bệnh Covỉd-19).

. - Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố nêu trên thì 
khi quay trở về Vĩnh Phúc yêu cầu công dân phải có phiếu xét nghiệm âm tính 
trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc. Khi về phải thực hiện việc khai 
báo ytế, thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Yêu cầu chủ các doanh nghiệp ữong khu công nghiệp, ngoài khu côn
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc triển khai 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo quy định p 
Thành lập các “Tổ an toàn Covid trong các doanh nghiệp” để triển 
nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý chuyên gia, người quản lý, người 
lao động của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định định pháp luật và 
yêu cầu của tỉnh trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

- Tuân thủ tuyệt đối quy trình đánh giá mức độ an toàn về phòng, chống 
dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

; nghiệp:
các giải 
láp luật, 
khai các
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- Việc đánh giá mức độ án toàn về phòng, chống dịch Covid-19 phải được 
thực hiện hằng ngày, có hồ sơ lưu trữ tại doanh nghiệp và phải báo cáo cơ quan 
quản lý và UBND huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đặt nhà máy, xí nghiệp.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn (bộ phận nhân sự) của doanh nghiệp lập 
danh sách các chuyên gia, người quản lý, người lao động (theo mẫu biểu kèm 
theo Quyết định này), báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (các doanh nghiệp ngoài 
KCN), Sở Công Thương (các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp), Ban Quản 
lý các khu công nghiệp (các doanh nghiệp ừong KCN). Yêu cầu các doanh 
nghiệp báo cáo trong ngày 28/5/2021. Giao Sở KÌ hoạch và Đầu tư, Sở Công 
Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện 
ngay và tổng hợp gửi báo cáo tới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng 
họp chung, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 29/5/2021.

- Ký cam kết thực hiện việc quản lý lao động và phòng, chống dịch 
Covid- 19 với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Ke hoạch và Đầu tư 
(doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp), Sờ Công Thương (doanh nghiệp trong 
cụm công nghiệp), Ban Quản lý các khu công nghiệp (doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp) và chính quyền địa phương (huyện, thành phố) theo đúng quy định 
pháp luật và yêu cầu của UBND tỉnh.

- Trước 18h00 hằng ngày phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và 
UBND các huyện, thành phố việc ừiển khai công tác phòng, chống dịch Covid- 
19 của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu đối với chuyên gia, người quản lý, người lao động tại các 
doanh nghiệp

- Phải chấp hành nghiêm quy định không được di chuyển ra ngoài tỉnh 
Vĩnh Phúc (đối với những người thuộc đối tượng đăng ký ở lại Vĩnh Phúc) kể từ  
OhOO ngay 27/5/2021.

- Hằng ngày thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế bắt buộc và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 5K. Yêu cầu việc 
khai báo phải trung thực, nếu khai báo không trung thực thì chủ doanh nghiệp và 
cá nhân người khai báo phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Có ưách nhiệm khai báo trung thực về nơi cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trường hợp có lý do khách quan thì chuyên gia, người quản lý, người 
lao động tại các doanh nghiệp khi dời khỏi địa phương (Vĩnh Phúc) phải khai 
báo y tế, phải được xét nghiệm và đảm bảo kết quả âm tính trong vòng 3 ngày 
trước khi quay trở lại tỉnh Vĩnh Phúc làm việc.

- Đối với các bộ phận: Lái xe, phục vụ nhà ăn, nhà bếp, bảo vệ, trông giữ 
xe, lễ tân, quản đốc, đốc công, phục vụ.. .tại các doanh nghiệp phải được xét 
nghiệm Covid-19 1 lần/tuần.

3. Giao các sở: ở Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, 
Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp:
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện:
- Phối họp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố 

yêu cầu ngay các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện việc quản lý lao động và 
thực hiện hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ 
đạo Quốc gia phòng chống COVLD-19.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp trong vịệc triển 
khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo cam kết;

- Chỉ đạo xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19. Hướng dẫn chi tiết hoạt động của “Tổ an toàn 
Covid trong các doanh nghiệp”.

- Mỗi sở thành lập 01 bộ phận (tổ công tác) ừong thời gian dịch bệnh để 
thực hiện các công việc thống kế, rà soát, phân loại, tổng hợp báo cáo cong tác 
phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp hàng ngày gửi Sở Y tế để tổng 
họp chung

4. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Ké hoạch và Đầu tư và UB 

huyện, thành phố yêu cầu chủ doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp ký I 
thực hiện các nội dung về quản lý láo động và phòng, chống dịch như đối 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp; quản lý lao động chặt chẽ và xử 1) 
các vi phạm theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-lS'

- Thường xuyên cập nhật biến động cua lao động, quản lý chặt chẽ 
trong từng doanh nghiệp; rà soát, tổng hợp các đối tượng là người của 1 
Phúc đi làm công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh (thốn 
từng tỉnh).

5. Giao Sở Y tế
- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ T:

Thông báo sổ 256-TB/TU ngày 26/5/2021. Chủ động tham mưu, đề 
UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 
bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất; chú trọng đề xuất các biện pháp, g 
phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, trong các doanh n:

chố- Tổng họp chung báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, 
Covid-19 của các doanh nghiệp (trên cơ sở báo cáo của Sở Ke hoạch và 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban Quản lý 
công nghiệp) trước 16h00 hằng ngày, đề xuất báo cáo ƯBND tỉnh các ị 
chỉ đạo quyết liệt nhằm phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiẹ 
khu công nghiệp đảm bảo thực sự hiệu quả, tránh hình thức.

soát
Tes

- Bố trí cán bộ y tế tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh để kiểm 
dẫn việc khai báo y tế; thành lập các tổ phản ứng nhanh để tiến hành 
với Covid-19 đối với người lái xe, người trên xe vận chuyển hàng hóa, n, 
liệu...phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khi đi qua các 
chưa nắm được các quy định của tỉnh về kiểm tra, phòng, chống dịch Co\

'ND các 
cam kết 
với các 
nghiêm

lao động 
vinh 

ỉ  kê đến

giải

inh ủy tại 
xuất với 
trên địa 
i pháp 

ghiệp.
ng dịch 
Đầu tư, 
các khu 

giải pháp 
:p, trong

, hướng 
!t nhanh 

.guyên vật 
chốt mà 
id-19.



6. Giao Công an tỉnh:
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tại Thông báo số 256-TB/TU ngày 26/5/2021 về một số biện pháp cấp bách 
phòng, chông dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo Công an các địa phương chịu trách nhiệm về việc quản lý di 
chuyển, tạm trú, tạm vắng, cư trú của chuyên gia, người quản lý, người lao động 
tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh;

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh, ra vào các 
khu công nghiệp, các doanh nghiệp của chuyên gia, người quản lý, người lao 
động; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19.

- Xây dựng ngay phương án quản lý nhân khẩu tại các địa phương, nắm 
chăc nơi cư trú tạm thời theo đăng ký của chuyên gia, người quản lý, người lao 
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú; đặc biệt theo dõi, quản lý 
chắc đối với các đối tượng là người nước ngoài.

- Phối hợp với chính quyền để xử lý nghiêm doanh nghiệp, người lao 
động, công dân vi phạm về phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo Công an tại các chốt do tỉnh thành lập quản lý chặt chẽ phương 
tiện, con người ra vào vào tỉnh.

7. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ trì, phối họfp với Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố rà soát các địa 

điểm trên địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tinh các vị trí để bố 
trí chỗ ở cho công nhân các tỉnh đến làm việc, nghi lại tỉnh Vĩnh Phúc khi có 
nhu cầu ở lại Vĩnh Phúc (với các trường hợp trước đây không ở lại Vĩnh Phúc 
mà đi/về hàng ngày).

8. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (báo cáo cấp ủy cùng cấp)
- Chịu trách nhiệm quản lý hành chính đối với 100% số chuyên gia, người 

quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp ừên địa bàn.
- Kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm soát về việc 

di chuyển của chuyên gia, người quản lý, người lao động đến và đi trên địa bàn.
- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, 

người lao động trên địa bàn của mình trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVTD-19 của tỉnh.

Xử lý nghiêm các trường hợp nếu không thực hiện đúng các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đon vị liên quan để 
quản lý, vận hành các khu ký túc xá cho người nước ngoài, cán bộ quản lý, 
người lao động có nhu cầu ở lại Vĩnh Phúc (với các trường hợp trước đây không 
ở lại Vĩnh Phúc mà đi/về hàng ngày).
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- Ban hành những quy định cụ thể hóa các chỉ đạo về phòng, chống dịch 
Covid-19 hiện nay trên địa bàn, đặc biệt yêu cầu phải phù hợp với tình hình thực 
tiễn của từng địa phương.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị ữấn phải rà soát số chuyên gia, người quản 
lý, người lao động hàng ngày đi, đến, tạm trú, tạm vắng tại địa phương; chịu 
trách nhiệm toàn diện nêu đê lao động ngoài tỉnh vê địa phương mà không biêt. 
Củng cố Tổ phòng chống Covid tại các khu dân cư, với quan điểm: “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện nếu để 
xảy ra dịch bệnh lây lan vào các các khu công nghiệp trên địa bàn quản lý.

9. Giao Sở Giao thông Vận tải
- Chủ động, phối hợp vói Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thươnệ, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp để thống nhất, bố trí xe đưa, đón công nhân từ các 
khu ký túc xá đến các doanh nghiệp.

-  Yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hành khách không đón, trả 
khách khi đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

10. Giao các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các khu công nghiệp:

Thông báo và gửi quyết định này tới tất cả các doanh nghiệp ữên địa bàn 
tỉnh biết, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có ữách 
nhiệm hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp theo 
thẩm quyền. Neu vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày ký được điều chinh, bổ 
sung, thay thế khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
ban hành quyết định mới.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc 
tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 
phố, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, các 
nghiệp, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ^

JBND
thành
doanh

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND (b/c)
- Như Điều 3 (t/h);
- CT, CPCT;
- CÝP, các PCVP;
- CVNCTH;
-Lưu: VT.NNl.
(Q- b) ộ /

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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BEỂU 01: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VĨNH PHÚC
ĐÉN TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

CỦA DOANH NGHIỆP......................

TT Họ và tên người lao động Đến từ tỉnh, 
thành phố

Đã có chỗ ở, 
hoặc thuê nhà 
tại Vĩnh Phúc 
(ghi rõ địa chỉ 

chỗ ơ)

Người lac 
đi vềh 

ngày phả 
theo quy 
(đánh d 

nếu c

động 
ìĩig 
i ở lại 
định 
ÌU X 
ó)

1 Nguyên Văn A Tỉnh B • •• ...

2 Trân Văn B Thành phô c • • ■ • ••

3 Hoàng Văn c Tỉnh z ... ...

BIỂU 02: TỔNG HỢP CHUNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC 
TẠI VĨNH PHÚC ĐÉN TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

CỦA DOANH NGHIỆP......................

TT Đến từ tỉnh, 
thành phố

Tổng số người 
lao động

(l)=(2)+(3)

Sô người lao 
động đã có chỗ 

ở, hoặc thuê 
nhà tại Vĩnh 

Phúc

(2)

Sô người lao 
động đi về 

hằng ngày phả 
ở lại theo quy 

định

(3)

i

1 Tỉnh B .... người .... người .... người
2 Thành phô c .... người .... người .... người



BIẺU 03: DANH SÁCH CHUYÊN GIA, CÁN Bộ QUẢN LÝ LÀM VIỆC TẠI 
VĨNH PHÚC ĐẾN TỪ CAC TỈNH, THÀNH PHỐ 

CỦA DOANH NGHIỆP.......................

TT Họ và tên người lao 
động Quuốc tịch Đến từ tỉnh, 

thành phố

Đã có chỗ ở, 
hoặc thuê 

nhà tại Vĩnh 
Phúc 

(ghi rõ địa 
chỉ chỗ ở)

Đi vê hăng 
ngày nhưng 
có nhu cầu ở 

tại Vữứi 
Phúc trong 
thời gian 
dịch bệnh 

(đanh dấu X 
nếu có)

1 Nguyễn Văn A Nước a Tỉnh B • • • • • •

2 Trân Văn B ---------- Thành phô c • • •

3 Hoàng Văn c Tỉnh z . . . . . .

BIỂU 04: TỎNG HỢP CHUNG CHUYÊN GIA, CÁN B ộ QUẢN LÝ LÀM VIỆC 
TẠI VĨNH PHÚC ĐÉN TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

CỦA DOANH NGHIỆP......................

TT Đến từ tỉnh, 
thành phố

9 r r p  /V ÁTông sô 
chuyên gia, 

người quản lý

(l)=(2)+(3)

Số chuyên gia, 
người quản lý 
đã có chỗ ở, 

hoặc thuê nhà 
tại Vĩnh Phúc

(2)

Sô lượng 
chuyên gia, 

người quản lý 
đi về hằng 

ngày nhưng có 
nhu cầu ở tại 
Vĩnh Phúc 

trong thời gian 
dịch bệnh

(3)
1 TỉnhB .... người .... người .... người
2 Thành phô c .... người .... người .... người
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