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Số: 1390 /UBND-KTHT

Sông Lô, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Liên đoàn lao động huyện;
- Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB&XH;
- Đội Quản lý thị trường số 4;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn;
Căn cứ Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 UBND tỉnh Vĩnh
Phúc v/v thực hiện một số biện pháp khấn cấp phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh đối với người từ thành phố Hà Nội về/đến Vĩnh Phúc;
Căn cứ Văn bản số 6127/UBND-CN3 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v Triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 tại các khu công
nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện mới;
Căn cứ Văn bản số 6128/UBND- NN1 ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v phát động phong trào: “công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung
sửc cùng chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định sản
xuất, kinh doanh”; Văn bản số 6131/UBND-CN3 ngày 27/7/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc v/v tháo gỡ vướng mắc cuộc vận động phong trào“công nhân lao
động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch
Covid-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”; Văn bản số 6132/UBNDNC1 ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v vận chuyển hàng hóa thiết
yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19;
Căn cứ Văn bản số 1093/SCT-QLTM&HTQT ngày 26/7/2021 của Sở
Công Thương V/v hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ trong tình hình dịch bệnh
Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây,
đặc biệt là đối với các tỉnh, thành phố phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các
địa phương lân cận, trong đó có thành phố Hà Nội; để chủ động trong công tác
phòng, chống dịch đạt hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh có thể bùng phát từ bên
trong và lây nhiễm từ bên ngoài vào, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo nên đến nay
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát.
Để kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm từ bên ngoài vào, tỉnh đã chỉ đạo, kiểm
soát chặt chẽ công dân là người Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, làm việc
tại các tỉnh, thành phố, khi trở về địa phương, nhất là trở về từ các vùng có dịch
đều được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định. Đối với người và
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phương tiện khi đi vào tỉnh đều được kiểm tra chặt chẽ tại các chốt kiểm soát
dịch bệnh Covid.
Để kiểm soát chặt chẽ công nhân lao động làm việc tại tỉnh, UBND tỉnh
Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 6123/UBND-VX1, Văn bản số
6127/UBND-CN3 ngày 24/7/2021 trong đó yêu cầu số công nhân lao động tại
tỉnh Vĩnh Phúc là người địa phương khác nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc để đảm bảo
công tác phòng, chống dịch; trong trường hợp đặc biệt nếu không thể ở lại tỉnh
mà hằng ngày ra, vào tỉnh thì phải làm xét nghiệm PCR, có kết quả âm tính
trong vòng 3 ngày mới đủ điều kiện để vào tỉnh làm việc.
Để giải quyết chỗ ở cho công nhân lao động nghỉ lại tỉnh, tỉnh đã chỉ đạo
kích hoạt một số khu ký túc xá làm chỗ ở cho công nhân. Tuy nhiên, để đáp ứng
hết nhu cầu cho khoảng 14.000 công nhân lao động nghỉ lại tại tỉnh là vấn đề rất
khó khăn. Nhưng nếu không bố trí được chỗ nghỉ lại, để công nhân đi về hằng
ngày (theo yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày theo
quy định của tỉnh) thì công nhân không đủ kinh phí làm xét nghiệm. Do vậy, có
thể các công nhân sẽ tìm cách đi qua các đường mòn, lối nhỏ (vì các phương
tiện di chuyển chủ yếu là xe máy) để vào Vĩnh Phúc sẽ gây khó khăn trong việc
kiểm soát dịch bệnh; hoặc công nhân sẽ nghỉ việc khi tỉnh áp dụng các biện pháp
kiểm soát quyết liệt, chặt chẽ, gây thiếu hụt nguồn lao động tại các doanh
nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, duy trì
việc sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thì việc bố trí chỗ ăn, nghỉ cho
khoảng 14.000 công nhân lao động là người địa phương khác đang làm việc tại
tỉnh Vĩnh Phúc là vấn đề quan trọng đối với tỉnh hiện nay. Tỉnh đã bố trí một số
khu ký túc xá cho công nhân nhưng cũng thể đáp ứng được nhu cầu với số lượng
lớn nêu trên.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho số công nhân lao động ngoại tỉnh đến
làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc có chỗ ăn, nghỉ trong thời gian phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định của tỉnh, với tinh thần chống dịch như chống giặc; đồng
thời, phát huy những bài học, kinh nghiệm quý báu của ông cha ta trong việc
đoàn kết, chia sẻ để cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức, UBND tỉnh
giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phát động ngay phong trào: “công nhân
lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch
Covid-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”. Mục tiêu của phong trào là
tuyên truyền đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vận động mỗi công
nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 01 công nhân lao động
là người tỉnh ngoài không có chỗ ở, đang đi về hằng ngày hiện đang cùng tổ,
đội, dây truyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong vòng thời gian thành phố
Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội (khoảng 14 ngày).
Để đảm bảo an tòan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi nhận
giúp đỡ công nhân lao động đến nghỉ tại nhà, đề nghị:
Công nhân tỉnh Vĩnh Phúc nhận công nhân ngoại tỉnh nghỉ tại nhà mình
thực hiện việc khai báo tạm trú, khai báo y tế tại địa phương theo đúng quy định;
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Trong thời gian công nhân ngoại tỉnh nghỉ tại Vĩnh Phúc, đề nghị thực hiện
nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện nguyên
tắc “1 cung đường, 2 địa điểm”. Trong đó, 1 cung đường là chỉ duy nhất một
cung đường từ nhà đến công ty; 2 địa điểm thì 1 địa điểm là nơi ở của người lao
động, 1 địa điểm là công ty.
Công nhân tỉnh ngoài trước khi về nghỉ tại nhà công nhân trong tỉnh phải
có giấy xét nghiệm âm tính (trong vòng 72 tiếng) và không phải thực hiện biện
pháp cách ly y tế; Công nhân và người nhà công nhân cho công nhân tỉnh ngoài
nghỉ tại nhà cũng không phải cách ly y tế.
Riêng đối với các công nhân thường trú tại thành phố Hà Nội, khi có kết
quả xét nghiệm âm tính sẽ được nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc mà không phải cách ly
y tế. Kinh phí xét nghiệm cho đối tượng nêu trên do ngân sách tỉnh chi trả.
1. Đề nghị chủ các doanh nghiệp, Phòng Lao động TB&XH, Liên đoàn
lao động huyện:
- Phát động phong trào “công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức
cùng chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định sản
xuất, kinh doanh” rộng khắp, thiết thực; nêu rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào
tới toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn công ty. Việc giúp đỡ công
nhân lao động ngoại tỉnh nghỉ lại tại tỉnh cũng chính là giúp cho doanh nghiệp
duy trì sản xuất, kinh doanh được ổn định.
- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với công nhân tiên phong
nhận công nhân là người ngoại tỉnh đến ở nhà mình.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Hướng dẫn, kiểm tra công nhân lao động của tỉnh và công nhân lao động
ngoại tỉnh thực hiện việc khai báo tạm trú, khai báo y tế tại địa phương theo quy
định; đồng thời, thực hiện, chấp hành các biện pháp về phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định
- Rà soát, thống kê chính xác số lượng lao động, chuyên gia, cán bộ quản lý
ở thành phố Hà Nội làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn
đi về hàng ngày giữa Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội; số lượng chuyên gia, cán
bộ quản lý có nhu cầu ở lại các khách sạn, số lượng lao động có nhu cầu bố trí
ký túc xá. Yêu cầu báo cáo ngay về UBND huyện
- Gửi ngay Văn bản số 6123/UBND-VX1 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh
và Văn bản này đến các doanh nghiệp theo phạm vi được phân công; chủ trì,
phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các doanh nghiệp đăng kí nơi lưu trú tạm
thời cho chuyên gia, cán bộ quản lý và lao động của doanh nghiệp.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình công nhân của tỉnh và công
nhân ngoài tỉnh triển khai thực hiện thủ tục tạm trú; đảm bảo phong trào thiết
thực đạt hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu kỹ nội dung Văn bản số 6123/UBNDVX1, Văn bản số 6129/CV-BCĐ ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh và của Ban
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chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng
tinh thần của văn bản.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, đôn
đốc các chợ đánh giá an toàn Covid-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
- Thực hiện việc khai báo y tế thông qua việc quét mà QR code tại các
cổng chợ theo hướng dẫn tại Văn bản số 1056/SCT-QLTM&HTQT ngày
20/7/2021 của Sở Công thương V/v kiểm soát người đến các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp bằng quét mã QR code và Văn bản số 1336/UBND-KTHT ngày
23/7/2021 của UBND huyện Sông Lô v/v triển khai QĐ 1948 của UBND tỉnh về
một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới và rà soát, kiểm soát hệ
thống phòng, chống dịch tại các đơn vị
3. Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội QLTT số 4.
Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Văn bản số 1015/TTg-CN, ngày 25 tháng 7 năm 2021 “V/v vận chuyển hàng hóa
thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19”, có nội dung:
Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu,
lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán Giấy nhận diện
có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải), trên các tuyến đường giao thông
cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên
phạm vi cả nước… (chi tiết có sao gửi kèm theo Văn bản số 1015/TTg-CN);
UBND huyện yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban CĐ Covid-19 huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ

