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Kính gửi:  

 

 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường. 

 

Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được văn bản số: 772/LĐTBXH-LĐVL&DN 

ngày 17/5/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình diễn biến 

phức tạp của đại dịch Co vid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Huyện Ba Bể, Huyện Chợ 

Mới, huyện Bạch Thông đã phát hiện 84 trường hợp F1, 86 trường hợp F2 và 70 

trường hợp F3 tiếp xúc với 03 bệnh nhân F0 dương tính với SASR -CoVI-2 khi trở về 

quê nghỉ lễ 30/4 và 01/5), để phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND thành phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực 

hiện một số nội dung nhiệm vụ như sau: 

- Chỉ đạo các thôn, tổ trên địa bàn rà soát nắm rõ số lao động của địa phương 

mình đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trở về địa phương nghỉ lễ 30/4 

và 01/5, số đã trở lại làm việc và số vẫn còn đang ở lại địa phương. Cung cấp danh 

sách, địa chỉ cho BCĐ phòng chống Covid-19 của địa phương để theo dõi và có biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Đề nghị các hộ gia đình có người thân đi lao động, làm việc tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh nhất là làm việc tại các đơn vị đóng 

trên địa bàn các tỉnh như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái 

Nguyên... và những địa phương hiện nay đang xuất hiện ổ dịch, vận động, thuyết phục 

người thân thực nhiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông 

điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - 

Khai báo y tế” đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người, 

không đi đến những vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao và không trở về địa 

phương để tránh dịch bệnh khi không thực sự cần thiết.  



 Với nội dung nêu trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thực 

hiện và kịp thời phản ánh, thông tin; báo cáo số lao động làm việc tại các khu chế 

xuất, khu công nghiệp về UBND thành phố qua phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội trước ngày 21/5/2021./.  

 
Nơi nhận:                                                  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- TT Thành ủy - HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- BCĐ Covid-19 TP; 

- Thường trực Đảng ủy xã, phường; 

- UBND xã, phường (th/h); 

- Lưu: VT, LĐTBXH (Khiếu). 
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