
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:                /UBND-LĐTBXH 
V/v thực hiện đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

đối với người lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp, khu công nghiệp 

ngoài tỉnh trở về quê ăn tết Tân Sửu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   

 

         TP. Bắc Kạn, ngày      tháng  02 năm 2021 

                           

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Thực hiện Công văn số 164/LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 01/02/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động làm việc tại các doanh 

nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về quê ăn tết Tân Sửu, UBND thành phố Bắc 

Kạn đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cán bộ chuyên môn và thôn, tổ dân 

phố triển khai, thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục nắm thông tin từ các hộ gia đình có người thân công tác, làm việc tại 

các vùng có dịch nếu có nhu cầu trở về địa phương ăn tết, yêu cầu khi trở về địa 

phương phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo với chính quyền địa phương và cơ 

sở y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... (ở 

tỉnh ngoài) thực hiện các biện pháp y tế đối với người lao động khi các đơn vị trên 

đăng ký lịch trình đưa lao động trở về địa phương. Thực hiện việc phân loại, cách ly 

các trường hợp đi từ vùng có dịch trở về theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở lao động khác đóng trên địa bàn tuyên 

truyền vận động người lao động thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng, chống dịch 

Covid-19 trong sản xuất kinh doanh theo quy định. 

4. Tổng hợp báo cáo kết quả số lao động làm việc ở tỉnh ngoài đã trở về địa 

phương về UBND thành phố qua phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội Đ/c Bùi 

Văn Khiếu, địa chỉ mail: Khieubv.tp@backan.gov.vn  ĐT. 0915467789) trước 

16h30’ hàng ngày. 

Với những nội dung nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân các xã, phường quan tâm 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- Công an thành phố; 

- BCH QS thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố (P/h); 

- TV BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố; 

- TT Đảng ủy các xã, phường (chỉ đạo); 

- Lưu VT, LĐTBXH (Khiếu). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Huế 

mailto:phonglk.ld@backan.gov.vn
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