
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN QUẢN LÝ 

 CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:             /BQLKCN - QLLĐ 

  V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid -19 đối với người 

lao động tại các DN trong KCN trên 

địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại sau 

thời gian nghỉ Tết  

 Vĩnh Phúc,  ngày       tháng  02 năm 2021 

 
 

Kính gửi: - Các Công ty kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN; 

                               - Các doanh nghiệp trong các KCN. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 36/TB-UBND 

ngày 15/02/2021, Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại 

cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Ban Quản lý các KCN yêu cầu các Công ty kinh doanh và phát 

triển hạ tầng KCN và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai 

thực hiện ngay một số nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid -19 đối với người lao động tại các DN trong KCN trên địa bàn tỉnh khi 

làm việc trở lại sau thời gian nghỉ Tết theo các nội dung liên quan tại Thông báo 

số 36/TB-UBND nêu trên, trong đó có các nội dung cụ thể như sau:  

1. Đối với lao động là người nước ngoài  

1.1. Trường hợp trong suốt thời gian nghỉ Tết tại địa phương mà không ra 

khỏi địa phương, nơi cư trú (là tỉnh Vĩnh Phúc) thì được phép trở lại làm việc 

bình thường, khai báo y tế và khuyến khích xét nghiệm SAR-Cov-2. 

1.2. Trường hợp làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn tỉnh 

khác: để nghị tiến hành khai báo y tế, khai báo cư trú hàng ngày và bắt buộc xét 

nghiệm SAR-Cov-2 khi quay trở lại làm việc. (Sở Y tế hướng dẫn kê khai y tế; 

bố trí lịch lấy mẫu và xét nghiệm cho DN; chi phí xét nghiệm sàng lọc SAR-

Cov-2 bằng phương pháp xét nghiệm Rael-time PCR do doanh nghiệp chi trả). 

1.3. Trường hợp làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn có 

dịch: Yêu cầu làm việc trực tuyến; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02 lần mới 

được trở lại làm việc. 

2. Đối với lao động là người Việt Nam 

2.1. Trường hợp không ra khỏi địa phương (là tỉnh Vĩnh Phúc): Yêu cầu 

khai báo y tế và trở lại làm việc bình thường. Các doanh nghiệp tiếp tục lập danh 

sách để xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng số người lao 

động). 



2.2. Trường hợp trở về từ các tỉnh, thành khác không có dịch: Yêu cầu 

khai báo y tế và cho xét nghiệm SAR-Cov-2.     

2.3. Trường hợp từ các tỉnh, thành có dịch: Yêu cầu ở lại tại địa phương và 

tạm thời chưa trở về Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được 

kiểm soát.    

3. Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh 

vào 11h hàng ngày, gửi về Ban Quản lý các KCN để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh.  

  Cách thức gửi báo cáo: qua thư ký của các Tổ công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BQLKCN ngày 

28/01/2021 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (sao gửi kèm Quyết định này).  

Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

(Sao gửi kèm Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021). 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch Lê Duy Thành (b/c); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, LĐ. 

          (300b-Q) 

 

 TRƯỞNG BAN 
  

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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