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 Kính gửi:  

   - Trung tâm Y tế huyện; 

   - Công an huyện; 

   - Phòng Tài chính-Kế hoạch; Lao động-TB và Xã hội; 

   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 8186/UBND-VX ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc hỗ trợ đón người lao động Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh 

Bắc Giang có nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Đấu mối với sở Lao động- Thương binh và Xã hội nắm cụ thể danh sách 

lao động Như Xuân đang lưu trú tại Bắc Giang có nguyện vọng về huyện. Nắm 

chính xác thời gian lao động được đón về đến Trung tâm Giáo dục An ninh 

Quốc phòng - Đại học Hồng Đức để bố trí xe đón lao động về huyện. 

- Cử 01 cán bộ tham giam đoàn đón lao động từ Trung tâm Giáo dục An 

ninh Quốc phòng - Đại học Hồng Đức về huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để phân loại chi 

tiết số ca F0, F1, người từ vùng dịch có nguyện vọng trở về, để có phương án 

vận chuyển, cách ly phù hợp; lập danh sách chi tiết số lao động theo xã, thị trấn 

và nhóm nguy cơ (F0, F1…), gửi thông báo cho các địa phương phối hợp tiếp 

tục theo dõi, giám sát khi trở về.  

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các phương án cách ly theo từng 

đối tượng cho phù hợp với quy định của ngành Y tế và sự chỉ đạo của BCĐ 

phòng chống dịch các cấp; đảm bảo tuyệt đối nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn. 

- Bố trí 01 cán bộ tham gia Đoàn đón người lao động từ Bắc Giang đã về 

thành phố Thanh Hóa để đưa về Như Xuân.  

- Cử lực lượng Y tế đón, hướng dẫn lao động thực hiện các biện pháp an 

toàn dịch bệnh tại khu cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện. 

- Đảm bảo công tác phòng dịch, công tác hậu cần cho đoàn công tác và 

người lao động trong thời gian di chuyển về địa phương. 



- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, quản lý, hướng 

dẫn cách ly tại nhà theo quy định. 

- Hướng dẫn cho các thành viên tham gia đoàn công tác về phòng, chống 

dịch trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, di chuyển về địa phương. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan xây dựng phương án chi 

tiết đón người lao động từ Bắc Giang đã về thành phố Thanh Hóa về huyện; chủ 

động liên hệ, bố trí phương tiện đón lao động từ Trung tâm Giáo dục An ninh 

Quốc phòng - Đại học Hồng Đức về Khu cách ly tập trung Trung tâm chính 

chính trị huyện. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tham mưu cho UBND 

huyện bố trí đủ kinh phí cho hoạt động đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang đã 

về thành phố Thanh Hóa về huyện.  

5. Công an huyện:  

Bố trí 01 cán bộ tham gia Đoàn đón người lao động từ Bắc Giang đã về 

thành phố Thanh Hóa về Như Xuân nhằm bảo đảm an ninh, an toàn việc đón 

người lao động trở về. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:  

Sẵn sàng tiếp đón, bố trí nơi nghỉ ngơi ở khu cách ly khi lao động từ thành 

phố Thanh Hóa về khu cách ly tập trung của huyện khi chờ các xã, thị trấn đón 

lao động về địa phương. 

7. UBND các xã, thị trấn:  

- Bố trí tiếp nhận, quản lý, vận chuyển người lao động thuộc địa phương 

mình và đảm bảo an toàn từ Khu cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện về.  

- Thực hiện nghiêm túc theo dõi, tổ chức quản lý, giám sát thực hiện cách 

ly tại nhà số lao động trên địa bàn quản lý; nếu để xảy ra các vi phạm quy định 

pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm sẽ chịu xử lý trách nhiệm 

trước pháp luật.  

- Sẵn sàng tổ chức tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung người lao động 

từ các vùng có dịch khi trở về địa phương.  

- Chủ động bố trí kinh phí để đón người lao động về thực hiện cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại địa phương.  

8. Người lao động trở về địa phương có trách nhiệm: 

- Tuyệt đối chấp hành các quy định, hướng dẫn trong suốt quá trình tập 

kết và di chuyển về địa phương; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý nếu 

vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh theo 

thông điệp 5K của Bộ Y tế và khai báo y tế đầy đủ, chính xác. 

- Chấp hành chỉ định cách ly của cơ quan y tế. 



Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị có liên 

quan kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét giải quyết. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thức hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy (BC); 

- Chủ tịch UBND huyện (BC); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                             Lê Anh Tuấn 
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