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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý việc tuyển dụng,
quản lý công nhân trong các khu, cụm
công nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Phòng: Kinh tế -HT, Tài chính-KH;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 7807/UBND-CN3 ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh
v/v 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;
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại
các tỉnh, thành khu vực phía Nam và một sô tỉnh, thành lân cận nguy cơ dịch
bệnh xâm nhập từ bên ngoài và bùng phát từ bên trong vẫn còn rất cao, nhất là
tại các doanh nghiệp tập trung đông công nhân, thường xuyên phải di chuyển, đi
lại, tiếp xúc hàng ngày với nhiều đối tượng.
Thời gian qua, tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xảy ra tình trạng
tổ chức tuyển dụng công nhân tập trung đông người, không đảm bảo yêu cầu
phòng chống dịch; tổ chức cho cán bộ, công nhân đi tiêm vacxin tại địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ dẫn đến phải cách
ly y tế tập trung khi trở về tỉnh gây ảnh hưởng đến sản xuất, gây quá tải các khu
cách ly (trường hợp Công ty TNHH Jafa Comfeed - thị trấn Hương Canh, huyện
Bình Xuyên) hoặc tổ chức tuyển dụng lao động nhưng không đảm bảo an toàn
phòng chống dịch (trường hợp Công ty TNHH DKT VINA - Khu công nghiệp
Khai Quang) để công nhân nghi nhiễm covid-19 tự ý di chuyển về nhà và cơ sở y
tế dẫn đến phải xét nghiệm diện rộng những người tiếp xúc, gây ảnh hưởng đến
hoạt động của doanh nghiệp, của cộng đồng và các cơ quan liên quan.
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian
tới, đảm bảo không xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự như nêu trên.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:
1. Yêu cầu các doanh nghiệp 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 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 phải tự chi
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trả kinh phí xét nghiệm, cách ly. Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước Pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp hoặc xuất
phát từ chuyên gia, người lao động của mình.
Giao UBND các xã, thị trấn kịp thời nắm bắt doanh nghiệp 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 về
UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng).
2. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
covid-19 khi tổ chức tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp:
Khi các doanh nghiệp 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 phải có xét nghiệm âm tính
với Sars Covi-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 Covi-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.
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 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 các lao động; 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, chông dịch đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
4. Các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã,
thị trấn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao:
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
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dung chỉ đạo về phòng chống dịch covid-19; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND
huyện xử lý các tình huống phát sinh về phòng chống dịch bệnh.
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 huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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