UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

Số: 523 /UBND-CN2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 3 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường chỉ đạo, tuyên
truyền, hướng dẫn các doanh
nghiệp phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Ngoại vụ, Lao độngTB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN,
Công an tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Ngày 03/02/2020, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
chủ trì họp, nghe các cơ quan liên quan báo cáo việc triển khai các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy
hiểm và mới nổi ở người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về việc phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đối với khối
các doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị:
Y tế, Ngoại vụ, Lao động - TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN
tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành có ý kiến chỉ đạo, kết luận như sau:
1. Giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) có văn bản hướng dẫn,
khuyến cáo cụ thể biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các
KCN, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện thành, phố chậm nhất trước
14h00' ngày 04/02/2020.
Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về các công việc cần phải
triển khai đối với việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các
doanh nghiệp có người nước ngoài, các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm
việc; trong đó, nêu cụ thể các công việc doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện như:
Phun khử trùng tiêu độc; lập các chốt tự kiểm tra 100% nhân viên trong cơ quan;
phân loại, cách ly người có nguy cơ nhiễm bệnh, người trở về từ vùng dịch, người
bị nhiễm bệnh, việc hạn chế hoặc dừng tất cả các hoạt động tập thể trong cơ quan
và áp dụng các biện pháp khử trùng, sử dụng khẩu trang,….. (xong trước 09h00'
ngày 04/2/2020); tham mưu xây dựng kế hoạch phun hóa chất khử trùng 100% các
doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có người nước
ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước 14h00' ngày
05/02/2020.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của UBND tỉnh và Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi ở người trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công
an tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các doanh
nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp), Ban Quản lý các KCN (đối với các doanh
nghiệp trong KCN) và các cơ quan liên quan:
- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư
Trung ương Đảng tại Văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và số 06/CT-TTg ngày
31/01/2020; Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Văn bản số 3162-CV/TU ngày 31/01/2020; của
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi ở người
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 497/UBND-VX1 ngày 23/01/2020 và
số 514/UBND-VX1 ngày 01/02/2020;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với toàn bộ các doanh
nghiệp, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các hộ gia đình cho người nước ngoài
thuê nhà trên địa bàn. Đảm bảo kịp thời giám sát, phát hiện, cách ly y tế và có giải
pháp xử lý theo quy định đối với tất cả các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ hoặc
nhiễm bệnh.
- Cập nhật, định kỳ báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, gửi
Sở Y tế để tổng hợp chậm nhất 15h00' hàng ngày.
3. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Y tế, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo rộng
rãi tới các doanh nghiệp, hội viên thuộc phạm vi quản lý biết, chủ động phối hợp
phòng ngừa, phát hiện, cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Riêng Ban Quản lý các KCN, yêu cầu triệu tập các doanh nghiệp trong các
khu công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng lao động đi và về từ
vùng dịch (chậm nhất trước 14h00' ngày 05/02/2020); mời chuyên gia Sở Y tế đến
thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh của tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời hướng dẫn, quán triệt và triển khai
thực hiện các nội dung nêu trên; tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người lao
động hiểu rõ hình hình dịch bệnh, từ đó bình tĩnh, chủ động, có trách nhiệm phối
hợp phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng. Đồng thời, cập nhật, định
kỳ báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh của các doanh nghiệp trong các khu công
nghiệp, gửi Sở Y tế để tổng hợp chậm nhất 15h00' hàng ngày.
4. Giao Công an tỉnh cập nhật thông tin xuất, nhập cảnh của người nước
ngoài hàng ngày; tổng hợp nơi ở, làm việc của người nước ngoài, đặc biệt là những
người đến từ vùng dịch, báo cáo, đề xuất các biện pháp quản lý và kiểm tra y tế để
phát hiện, xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh.
5. Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bổ sung Ban
Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vào thành viên Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi ở người trên địa bàn tỉnh Vĩnh
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Phúc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất trước 14h00' ngày
04/02/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, Cổng
Thông tin - Giao tiếp điện tử;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- CV: VX1;
- Lưu: VT, CN2.
(ĐHVb).
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TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tiến Hạnh

