UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1905 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 đối với các
doanh nghiệp trong tình hình mới

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 5877/UBNDVX1 ngày 02/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong tình hình mới; UBND huyện Vĩnh
Tường yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục
tổ chức thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Tường tại văn
bản số 1859/UBND-VP ngày 02/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
2. Giao Đội quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các cơ quan
Công an huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
và các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát, rà soát, đôn đốc việc phòng, chống
dịch bệnh tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; phát hiện và xử
lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở chống đối,
không chấp hành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh
về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
3. Văn phòng HĐND & UBND huyện thường xuyên cập nhật thông tin,
thông báo kịp thời về dịch bệnh và các chỉ đạo của chính phủ, các bộ ngành
trung ương, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án phòng,
chống dịch trước tình hình mới trong cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch trong cụm công nghiệp.
- Nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong cụm
công nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Cung cấp thông tin cho
doanh nghiệp về mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch.
- Thực hiện việc báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cụm công
nghiệp theo quy định.

5. UBND các xã, thị trấn: Thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp
trên địa bàn, thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, coi phòng, chống dịch
Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay. Thực hiện nghiêm Lời kêu
gọi của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chí đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
Vĩnh Phúc về phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không
để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người lao động về: tình hình dịch
bệnh, nguy cơ lây lan, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, giúp người lao động biết và thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch bệnh trong quá trình sản xuất, di chuyển và sinh hoạt tại gia đình.
- Kiểm soát và khai báo chính xác người lao động đi công tác, du lịch,
thăm thân từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc (từ ngày
01/7/2020 trở lại đây) phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất (từ Trạm y tế
tuyến xã trở lên) và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú; khai báo điện tử,
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định 14 ngày kể từ ngày cuối
cùng đi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi về Vĩnh Phúc. Yêu cầu kê khai,
đề xuất xét nghiệm đối với các trường hợp phải xét nghiệm theo quy định.
- Chấp hành nghiêm các quy định về việc nhập cảnh đối với chuyên gia,
nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo
đúng đối tượng theo quy định. Giám sát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của người
nước ngoài đã thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, kịp thời phát
hiện, cách ly và báo cáo các cơ quan chức năng các trường hợp nghi ngờ lây
nhiễm Covid-19. Hạn chế đi du lịch, đi công tác và những công việc khác không
cần thiết nhất là những vùng đang có dịch.
- Xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an
toàn phòng dịch trong sản xuất, trong đi lại, di chuyển, giao dịch với khách hàng
và đối tác kinh doanh. Giả định tình huống trong doanh nghiệp có người lao
động nhiễm hoặc là F1 tiếp xúc gần với nguồn bệnh để có giải pháp xử lý nhanh
nhất, tốt nhất, hạn chế lây nhiễm chéo và truy xét được các đối tượng tiếp xúc
gần để khoanh vùng và cách ly dập dịch.
- Kích hoạt lại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại
doanh nghiệp vừa đảm bảo an toàn sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng, chống
dịch, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trong cộng đồng như: phun thuốc
khử khuẩn, rửa tay sát trùng, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, phân luồng
sản xuất, phân luồng ăn ca, nghỉ ngơi,...
(Gửi kèm danh sách các doanh nghiệp)

6. Các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND & UBND huyện,
Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các
xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc, khẩn trương
phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công thương (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện;
- Lưu: VT.
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