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Kính gửi:   
 

 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, trung 

tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn huyện.  
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -

19 tỉnh. UBND huyện Tam Dương yêu cầu chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện lợi, các Ban quản lý chợ và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Nghiêm túc rà soát đánh giá việc thực hiện các Quyết định của Ban chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 như: Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động”; Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 hướng dẫn phòng 

chống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ, nhà hàng; Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 về việc 

ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương 

ứng trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 

02/CĐ-BCĐ ngày 6/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh 

Phúc; 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 1023/SCT-QLCN&KT ngày 15/7/2021 về tiếp tục triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp; Văn bản số 970/SCT-VP 

ngày 07/7/2021 của Sở Công Thương về tăng cường thực hiện một số biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trong các CCN, siêu thị, trung tâm thương mại; Văn 

bản số 2271/UBND-KT&HT ngày 08/7/2021 của UBND huyện Tam Dương về 

việc thực hiện văn bản số 970/SCT-VP ngày 07/7/2021 của Sở Công thương. 

2. Rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa 

điểm có nguy cơ cao như: khu sản xuất, khu kinh doanh, khu bếp ăn, khu tiếp 

nhận hàng hóa, nguyên liệu, thực phẩm, trụ sở UBND xã, thị trấn. Kích hoạt hệ 

thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

xảy ra. Luôn đề cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan, kiểm tra các bộ phận, 



tổ chức cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống 

dịch để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót. 

3. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào doanh nghiệp, trụ sở cơ quan, không 

cho phép bất cứ người nào đi, đến vùng dịch trở về vào doanh nghiệp, trụ sở cơ 

quan mà không thực hiện các quy định phòng, chống dịch của tỉnh. Doanh 

nghiệp nào, địa phương nào để lây nhiễm dịch do không kiểm soát người ra, vào 

doanh nghiệp, đại phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND 

tỉnh, UBND huyện. 

4. Quan tâm, giám sát đặc biệt các đối tượng: người cung cấp, vận chuyển 

hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, suất ăn….các đối tượng này phải luôn trong 

tầm kiểm soát của doanh nghiệp, không được phép buông lỏng lơ là chủ quan, 

kiểm soát yêu cầu báo cáo lịch trình đi về hàng ngày cho bộ phận giám sát. 

5. Thực hiện hàng ngày việc khai báo y tế thông qua việc quét mã QR 

code tại cổng doanh nghiệp, trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tên điểm 

kiểm soát dịch đặt theo quy tắc So4T2021-SCT-Tên doanh nghiệp. Yêu cầu 

thực hiện xong trước 20/7/2021. 

Nhằm thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn tỉnh, đề 

nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm tokhaiyte.vn (Vietnam Health 

Declaration - VHD) để khai báo y tế và thực hiện quét mã QR code khi qua 

cổng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trụ sở cơ quan. Trong trường hợp 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước đó đã sử dụng tokhaiyte.vn để tạo điểm 

kiểm soát dịch Covid-19 bằng quét mã QR code thì thực hiện đổi lại tên điểm 

kiểm soát dịch theo quy tắc nêu trên.  

Trong quá trình triển khai quét mã QR cần liên hệ: ông Tô Trọng Hân, 

PGĐ Trung tâm CNTT&TT, điện thoại (Zalo) 0912599306; ông Nguyễn Triệu 

Tuấn, TP Tin học hóa, Trung tâm CNTT&TT, điện thoại (Zalo) 098 8484575, ông 

Lê Văn Cường - Chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin huyện, điện thoại liên 

hệ 0985897869. 

6. Giao UBND xã, thị trấn thông báo và chuyển tiếp văn bản này đến các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng tiện ích trên địa bàn quản lý để thực hiện. Yêu cầu chuyển văn bản đến 

các đơn vị chậm hất ngày 19/7/2021. 

7. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp phòng, ban, đơn vị có liên 

quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Liên đoàn lao động huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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