CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 277 /UBND-VP7
V/v theo dõi, áp dụng các biện pháp quản lý
phòng, chống dịch đối với người lao động từ
tỉnh ngoài trở về địa phương

Nam Định, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố.
Tỉnh ta thường xuyên có một bộ phận khá đông người lao động đăng ký
hộ khẩu thường trú tại tỉnh, đi làm việc ở tỉnh ngoài. Riêng trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang, qua rà soát sơ bộ đã xác định có trên 300 lao động tỉnh Nam Định đang
làm việc cho các doanh nghiệp đóng trong các khu công nghiệp và các địa bàn
phụ cận các khu công nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong
những ngày tới đây, có thể một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc
thu hẹp sản xuất, một bộ phận không ít người lao động có thể sẽ về địa phương
nơi thường trú.
Để chủ động theo dõi, áp dụng các biện pháp quản lý phòng, chống dịch
COVID-19 đối với người lao động từ tỉnh ngoài trở về địa phương, Ủy ban nhân
dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương nắm tình hình, số lượng, danh sách lao động
của tỉnh Nam Định đang làm việc tại các tỉnh tình hình dịch bệnh diễn biến dịch
phức tạp, thông tin kịp thời cho các huyện, thành phố.
- Trước mắt, nắm tình hình, thông tin cho các các huyện, thành phố số
lượng, danh sách lao động của tỉnh làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang, để các địa phương kịp thời chỉ đạo thực hiện.
- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
rà soát, lập danh sách người lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19. Tuyên truyền, động viên người lao động chấp hành nghiêm các
biện pháp hạn chế ra, vào vùng có dịch.
- Đầu mối cung cấp dữ liệu, thông tin lao động tỉnh ngoài, khi các tỉnh đề
nghị phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế ra, vào vùng có dịch đối với
người và phương tiện giao thông nhằm mục đích phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
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2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
- Triển khai rà soát, lập danh sách lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại
các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cung cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Yêu cầu các doanh nghiệp và người lao động tổ chức thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cập nhật kịp thời danh sách
người lao động từ tỉnh ngoài trở về địa phương, nhất là từ các tỉnh có tình hình
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phát huy vai trò của tổ công tác
phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng, động viên, đôn đốc người lao động
thực hiện khai báo y tế và tích cực tham gia kế hoạch phòng chống dịch bệnh
của địa phương.
- Theo dõi, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản
lý, cách ly những lao động có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, báo cáo UBND
tỉnh xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thành viên BCĐ
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Lê Đoài
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