
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 1282  /SYT- NVYD  

V/v triển khai các biện pháp 

phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch COVID-19  

tại nơi làm việc và ký túc xá  

cho người lao động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

  

 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 

lao động; 

Thực hiện Văn bản số 3929/UBND-CN3 ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 08/CT-

CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Sở Y tế kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá 

cho người lao động, theo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá 

cho người lao động. Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này. 

2. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này. 

 Trên cơ sở hướng dẫn này và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND 

tỉnh, kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND 

tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố phối hợp, chỉ đạo thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch Coivd-19 tại nơi làm việc và thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19, cập nhật trên Bản đồ an toàn COVID-19 Quốc gia theo địa 

chỉ website: https://antoancovid.vn. 

HỎA TỐC 

https://antoancovid.vn/
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Đề nghị Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu 

công nghiệp phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc tự đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thường xuyên hàng ngày 

báo cáo Sở Y tế để tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh./.   

Sở Y tế trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- PCT UBND Vũ Việt Văn (để b/c); 

- Các Chi cục: DS-KHHGĐ, ATTP; 

- Các T.Tâm chuyên ngành tuyến tỉnh; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Hồng Trung 
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