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V/v triển khai hệ thống phần mềm
phục vụ phòng, chống, đánh giá
nguy cơ lây nhiễm Covid-19

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông,
Công Thương;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK;
- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3933/UBNDVX3 ngày 25/5/2021 về việc triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng,
chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19; trong đó giao Sở Kế hoạch và
Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ
Atalink và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hệ thống đến các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
Việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đóng vai trò rất quan trọng,
nhằm kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh,
nguy cơ lây nhiễm trong, ngoài khu công nghiệp. Trong thời gian qua, các
doanh nghiệp đã thực hiện khai báo, báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh
tại doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa đúng và đầy đủ
theo hướng dẫn, quy định. Bên cạnh đó, có nhiều cơ quan quản lý Nhà nước
làm đầu mối tổng hợp số liệu, báo cáo dẫn đến việc đánh giá đôi khi chưa
thống nhất, toàn diện.
Để khắc phục những vướng mắc đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép
Công ty Cổ phần Công nghệ Atalink triển khai hệ thống phần mềm phục vụ
phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hệ
thống này đã được tích hợp chức năng cho phép các doanh nghiệp đăng nhập
và báo cáo theo 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”. Hệ thống giúp cơ quan quản lý
có thể yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo và tổng hợp các báo cáo theo thời
gian thực, nhằm xử lý kịp thời các tình huống cấp bách liên quan đến dịch,
bệnh Covid-19.

Vì vậy, để đảm bảo việc cung cấp thông tin, báo cáo được kịp thời, góp
phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị như sau:
1. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc nhanh chóng thực hiện ngay nội dung: Đăng ký tài khoản, đăng
nhập, xác thực Công ty và thực hiện việc Đánh giá nguy cơ lây nhiễm
COVID-19 của doanh nghiệp tại Website: https://vinhphuc.atalink.com/sign-up
- Thời gian, tần suất thực hiện việc cập nhật, đánh giá số liệu của doanh
nghiệp 01 tuần/lần. Bắt đầu từ ngày 27/5/2021 (Đối với các doanh nghiệp đã
thực hiện và được đoàn kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 37/QĐ-SKHĐT
ngày 20/5/2021 xác nhận, được phép sử dụng báo cáo tự đánh giá tại thời
điểm kiểm tra để đăng tải cho lần đầu tiên).
- Đầu mối tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá nguy
cơ lây nhiễm COVID-19:
+ Ông Nguyễn Thế Hưng, Công ty CP CN ATALINK, ĐT: 0936425588.
+ Bà Trần Huyền Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, ĐT:
0916104444.
2. Đề nghị Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh), Công ty CP Công nghệ ATALINK phối hợp cử chuyên
gia hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị về việc thực
hiện Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
3. Đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh chủ động
triển khai đánh giá đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; UBND
các huyện, thành phố phổ biến, triển khai đối với các doanh nghiệp trên địa bàn
quản lý với các nội dung cụ thể sau:
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đăng ký tài
khoản, đăng nhập, xác thực Công ty và thực hiện việc Đánh giá nguy cơ lây
nhiễm COVID-19 của các đơn vị;
- Chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK lập danh
sách các đơn vị đã triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động, tích cực vận động các hội viên
trực thuộc triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy
cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên
địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh(B/c);
- VPUBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTNC.
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