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V/v phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong giao dịch hoạt
động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Kính gửi: Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh.
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1978/SYT-NV ngày 04/6/2021
về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giao dịch hoạt động kinh
doanh xổ số kiến thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh,
bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trong tỉnh duy trì ổn định và phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh đồng ý để Công ty xổ số kiến thiết tỉnh được thực hiện các hoạt động giao
dịch tại các tỉnh nhằm duy trì hoạt động kinh doanh xổ số (không áp dụng cách
ly các trường hợp này do đã có chủ động trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19).
2. Để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, không để phát sinh, lây lan dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh, yêu cầu
Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19 sau:
2.1. Đối với phương tiện và cán bộ đi giao dịch (kể cả lái xe):
- Bố trí cố định số cán bộ để đi giao dịch hàng tuần (kể cả lái xe), chỉ thay
đổi trong tình huống cần thiết. Khi về lại địa phương, người điều khiển phương
tiện và những người đi giao dịch phải thực hiện khai báo y tế, ghi lại nhật ký
hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thông tin về địa
điểm đến để thực hiện giao dịch (tên công ty hay cơ sở, địa chỉ, người đại diện,
số điện thoại) và địa điểm về để bàn giao công việc (người đại diện, số điện
thoại).
- Sau khi thực hiện khai báo tại địa phương, số cán bộ đi giao dịch tự theo
dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARSCoV-2 định kỳ 5 ngày/lần.
- Hành trình di chuyển: Phương tiện phải đảm bảo thông thoáng, thường
xuyên mở cửa; mang khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sát khuẩn tay
thường xuyên … hạn chế dừng, đỗ, ăn uống trong quá trình di chuyển để đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch.
- Khi đến địa điểm giao dịch: Hạn chế tiếp xúc với nhiều người, đeo khẩu
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trang trong suốt quá trình giao dịch, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn
phương tiện theo quy định.
- Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ cho cán bộ thực hiện giao dịch, bố trí dụng cụ và
hóa chất để khử khuẩn phương tiện vận chuyển và hàng hóa, bưu kiện giao dịch.
2.2. Đối với hàng hóa, bưu kiện giao dịch:
- Trước khi nhận: Phải được khử khuẩn kỹ bằng cồn 600 trước khi mang
lên xe vận chuyển về Công ty.
- Khi về đến Công ty: Tiếp tục khử khuẩn kỹ bằng cồn 60 0 rồi mới mang
vào Công ty, khử khuẩn phương tiện vận chuyển theo quy định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; giao Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, tiêm
vắc xin cho các cán bộ thực hiện giao dịch theo đúng quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh;
- Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Việt.
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