ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3630 /UBND-CN3

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại các khu công nghiệp

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Công an tỉnh; Ban Quản lý các khu
công nghiệp; Kế hoạch & Đầu tư; Công Thương; Giao
thông Vận tải; Lao động - Thương binh & Xã hội,
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện thông báo số 107/TB-VPCP ngày 14/5/2021 của Văn phòng Chính
phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban
chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh, thành phố; xét đề nghị của Công an tỉnh tại báo cáo
số 189/BC-CAT-ATKT ngày 13/5/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong các khu công nghiệp (sao gửi kèm theo). UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở
Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Hiệp
hội doanh nghiệp tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quyết
liệt chỉ đạo, thực hiện:
- Thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách.
Xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang, đặc biệt là tại các nơi có tụ tập đông
người như chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, bến tàu, đám cưới, đám tang, trên các
phương tiện giao thông công cộng...; các nhà ăn tập thể phải bố trí ngồi giãn cách,
có kính/tấm chắn...
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn Covid.
Trường hợp không an toàn, yêu cầu dừng ngay hoạt động để chấn chỉnh.
- Kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn
vị, đặc biệt các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu công nhân
khu công nghiệp thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Không cho phép người không
khai báo y tế đến làm việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình
sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.
- Thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly đối với các khu ký túc xá,
nhà trọ của công nhân, người lao động liên quan các ca Fo, F1 tại khu dân cư với
phương châm gọn nhất có thể.
- Tiếp tục nắm tình hình hoạt động; an ninh trật tự tại các doanh nghiệp; đánh
giá người lao động Việt Nam, người nước ngoài có liên quan đến dịch bệnh Covid19; tổng hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;
- Không để xảy ra tình trạng “ngăn sông cấm chợ” ảnh hưởng đến phát triển
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kinh tế - xã hội và đời sống người dân;
- Kịp thời xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo cơ quan
liên quan giải quyết nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.
2. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp, công đoàn cơ sở, tổ
chức công đoàn tại doanh nghiệp chủ động nắm tình hình người lao động, tuyên
truyền, vận động người lao động yên tâm, tin tưởng vào các biện pháp phòng
chống dịch của tỉnh; chung sức đồng lòng cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh khắc phục kho khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ổn định và phát
triển sản xuất kinh doanh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, CN3
(Qg
b).
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