
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KT&HT 
V/v thực hiện văn bản số 970/SCT-

VP ngày 07/7/2021 của Sở Công 

thương về việc thực hiện Công điện 

khẩn số 02 ngày 6/7/2021 của BCĐ 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Tam Dương, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, CCN; 

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

- Các siêu thị, trung tâm thương mai, ban quản lý chợ, 

các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai một số biện pháp cáp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 970/SCT-VP ngày 

07/7/2021 của Sở Công thương về việc thực hiện Công điện khẩn số 02 ngày 

6/7/2021 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 

44/CV-BCĐ ngày 6/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

(Sao gửi kèm). 

 UBND huyện Tam Dương yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Văn bản số 970/SCT-VP ngày 07/7/2021 của 

Sở Công thương, Văn bản số 44/CV-BCĐ ngày 6/7/2021 của BCĐ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện. Cụ thể như sau: 

 1. Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, các siêu thị, trung tâm thương mại, 

ban quản lý chợ, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn huyện 

1.1. Thực hiện rà soát ngay lập tức toàn bộ người (là cán bộ quản lý, người 

lao động, khách hàng, đối tác của doanh nghiệp…) đến/về doanh nghiệp từ vùng 

dịch (Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh phía nam: Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Đồng Nai….), những người đi máy bay, đi từ sân bay đến doanh 

nghiệp trong vòng 14 ngày qua (kể từ ngày 22/6/2021 đến nay) và làm xét nghiệm 

sàng lọc vi rút SARS- COV-2. Yêu cầu thực hiện xong trong ngày 07/7/2021 

và gửi danh sách các đối tượng trên cho UBND xã, thị trấn nơi đơn vị có trụ 

sở hoạt động, UBND huyện và Trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện, đồng thời 

gửi sở Công Thương để theo dõi. 



1.2. Áp dụng nghiêm túc các biện pháp cách ly y tế và xét nghiệm đối với 

người đến từ vùng đang có dịch theo chỉ đạo tại Điểm 2, Công điện số 02/CĐ-

BCĐ ngày 6/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc (được 

gửi kèm văn bản của UBND huyện).  

 1.3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 4985/UBND-CN3 ngày 

24/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; Văn bản số 5214/UBND-VX1 

ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số biện pháp chủ động phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 897/SCT-VP ngày 25/6/2021 

của Sở Công Thương về triển khai công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh; Văn bản số 2145/UBND-KT&HT ngày 28/6/2021 của UBND 

huyện Tam Dương V/v triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trong 

doanh nghiệp, khu công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt thông điệp 5K gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế.  

1.4. Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát việc di chuyển của công 

nhân lao động tại doanh nghiệp; khách hàng, đối tác đến giao dịch. Yêu cầu người 

lao động hạn chế đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp đặc biệt), không đi du lịch, thăm 

thân tại các tỉnh có dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một 

số tỉnh phía Nam có dịch. Khuyến khích người lao động lập sổ ghi nhật ký lịch 

trình di chuyển của mình để phục vụ cho công tác truy vết (nếu có) được thuận 

tiện, nhanh chóng. 

1.5. Khi tuyển dụng lao động chủ doanh nghiệp phải có kế hoạch tuyển 

dụng chi tiết đảm bảo phòng chống dịch. Sàng lọc các đối tượng tham gia dự 

tuyển, lịch trình di chuyển, đặc biệt lưu ý không tuyển dụng lao động trở về từ 

vùng dịch. Người lao động trúng tuyển phải có kết quả xét nghiệm âm tính 

trong vòng 3 ngày mới được cho vào khu vực sản xuất làm việc. 

1.6. Yêu cầu các đơn vị phải tự rà soát lại toàn bộ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại đơn vị mình để điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc 

việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, Trung 

tâm thương mại, Siêu thị trên Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia theo địa chỉ 

website: http://antoancovid.vn hoặc đăng ký tài khoản trên phần mềm Atalink 

theo địa chỉ https://vinhphuc.atalink.com/sign-up theo đúng quy định. 

Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động của doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiêp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại, siêu 

thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, kể cả nhũng người liên quan (người 

cung cấp, vận chuyển hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, suất ăn….). Trường hợp 

có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay, để có phương án xử lý kịp thời. 

1.7. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, 

báo cáo nhanh việc thực hiện trước 14h00 hàng ngày với UBND xã, thị trấn, 

UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) và sở Công Thương. 

 

http://antoancovid.vn/
https://vinhphuc.atalink.com/sign-up


2. UBND các xã, thị trấn 

- Thông báo và chuyển tiếp Công điện của BCĐ tỉnh, các văn bản nêu trên 

đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, các siêu thị, trung tâm thương mại, ban quản 

lý chợ, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quản lý để thực hiện. Yêu cầu thực hiện 

xong trong ngày 07/7/2021. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện các nội dung nêu trên. 

- Rà soát, củng cố hoạt động của các Ban Quản lý, Tổ quản lý các chợ; tổ 

chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, các doanh nghiệp, 

cơ sở SXKD (dưới 50 lao động) trên địa bàn quản lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các vi phạm theo quy định. 

- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND huyện để báo 

cáo UBND tỉnh, Sở ngành theo quy định (báo cáo nhanh trước 14 giờ hàng ngày, 

báo cáo định kỳ trước 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần). 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn, các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, các siêu thị, trung tâm 

thương mại, ban quản lý chợ, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của BCĐ tỉnh, UBND huyện. 

 Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn, tổng hợp báo cáo UBND 

huyện, Sở ngành theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, LĐTB&XH, NN&PTNT huyện (p/h); 

- Liên đoàn lao động huyện (p/h); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-08T09:20:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đào Hải Nam<namdh3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-08T09:25:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-08T09:25:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-08T09:25:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




