UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1215 /SKHĐT-DNKTHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 03

tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện đợt cao điểm phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố.
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội doanh nhân nữ tỉnh Vĩnh Phúc;
- Hội Doanh nghiệp đầu tư và nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc.
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về
việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Sở Kế
hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố; các Hội, Hiệp hội Doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương thông tin tới các doanh nghiệp
thuộc địa phương và các doanh nghiệp thuộc Hội, Hiệp hội một số thông tin, yêu
cầu trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Đề nghị các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm, tiếp tục quán triệt,
thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số
06/CT-UBND ngày 01/5/2021 về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 (Sao gửi kèm theo).
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy và UBND
tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được UBND tỉnh chỉ
đạo tại các văn bản: số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021; số 88/TB-UBND
ngày 29/4/2021; số 2848/UBND-VX1 ngày 24/4/2021; số 2934/UBND-VX1
ngày 27/4/2021; số 3015/UBND-VX1 ngày 01/5/2021 và Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Sao gửi kèm theo); Bảo vệ tốt nhất
sức khỏe, tính mạng của người lao động trong doanh nghiệp là mục tiêu tối
thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải
pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ
quan Trung ương và của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm
nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan
chức năng tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo
khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hoặc vi phạm các
quy định về phòng chống dịch.
Khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp có liên quan đến Quán Bar
Sunny (Thành phố Phúc Yên), Nhà hàng Hải sản ngon (Thành phố Vĩnh Yên),
Quán Massage Hoa sen (Thành phố Vĩnh Yên) và các địa điểm liên quan để sớm
phát hiện các trường hợp là đối tượng F1, F2, F3 trong cộng đồng.
4. Các cơ quan, đơn vị đề nghị các doanh nghiệp thuộc địa phương và các
doanh nghiệp thuộc Hội, Hiệp hội yêu cầu xét nghiệm 100% đối với người lao
động có nguy cơ lây nhiễm, số công nhân đi khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ
ngày 30/4 và 01/5/2021.
5. Các cơ quan, đơn vị yêu cầu các doanh nghiệp thuộc địa phương và các
doanh nghiệp thuộc Hội, Hiệp hội tiếp tục quyết định cụ thể việc sản xuất kinh
doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, đảm bảo về công
tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định. Có trách nhiệm khử trùng,
diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu
trang theo quy định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh
doanh chịu trách nhiệm tuyệt đối; áp dụng các biệp pháp phòng, chống dịch tại
cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai báo y tế cho 100% số công nhân
làm việc trong các khu công nghiệp. Theo dõi biến động khách ra, khách vào,
người đến làm việc phải khai báo y tế bắt buộc.
6. Các nội dung chi tết khác, đề nghị UBND các huyện, thành phố; các
Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo Chỉ thị số
06/CT-UBND ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh và các văn bản khác có liên
quan.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Lưu: VT, DNKTHT.
- Đăng tải Công TTĐT Sở KHĐT;
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