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V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn trước diễn 

biến mới của dịch bệnh và triển khai 

chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày       tháng 7 năm 2021 

                          Kính gửi:  

                                          - Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

                                          - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                                          - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
 

 Thực hiện Công văn số 2343/SLĐTBXH-VP ngày 21/7/2021 của Sở Lao 

động Thương binh Xã hội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa tỉnh bàn trước diễn biến mới của dịch bệnh 

và triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19, theo Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2021 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 

20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của 

dịch bệnh. 

  Chủ tịch UBND huyện Như Xuân yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành 

cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị 

trấn tập trung tham mưu, triển khai thực hiện những nội dung sau đây:  

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo phù hợp với tình hình, diễn 

biến mới của dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các cơ quan chuyên 

môn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ) về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong 

việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu trong việc tham mưu, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và địa 

bàn được giao theo dõi, quản lý, phụ trách.  

 Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để khai báo y tế nhằm quản lý thông 

tin người ra vào cơ quan, đơn vị, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19  

 2. Bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch như sau:  

 - Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không đi đến 

vùng có dịch; không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, nếu ra khỏi nhà phải 



thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, trong đó nhất thiết phải đeo khẩu 

trang, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người với người và không tập trung 

quá 30 người nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và khuyến khích 

sử dụng các ứng dụng hỗ trợ giao dịch điện tử, trực tuyến để hạn chế nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh.  

 - Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông báo, 

khuyến cáo người thân đang ở vùng có dịch không trở về địa phương trong thời 

gian này; nếu cần thiết về thì phải chủ động khai báo khách quan, trung thực với 

chính quyền địa phương, Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng để được tư vấn, theo dõi 

kịp thời và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.  

 - Kể từ 0 giờ ngày 21/7/2021, tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến 

Thanh Hóa lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh ngay sau khi trở về 

phải đến khai báo y tế tại Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế để được hướng dẫn, phân 

luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; nếu không có giấy 

chứng nhận đã tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính 

với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ thì phải làm Test 

nhanh kháng nguyên với COVID-19 và phải tự trả phí xét nghiệm. Riêng người về 

từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể làm Test nhanh kháng nguyên tại các chốt 

kiểm soát dịch ở Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn và xã Thạch Quảng, huyện Thạch 

Thành. Miễn phí Test nhanh cho người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 12 tuổi; gia đình 

chính sách; hộ nghèo; thương binh; bệnh binh.  

 - Hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; 

người chủ trì tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm, xuất hiện các 

trường hợp F0, F1 liên quan đến hoạt động, sự kiện.  

 3. Về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

 Trên cơ sở Kế hoạch và Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg của UBND huyện, UBND các xã, các 

phòng, ban, ngành theo chức năng được phân công triển khai thực hiện một cách 

cụ thể, đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu gắn trách nhiệm với từng phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn.  

 Khẩn trương triển khai ngay việc rà soát, thống kê, lập danh sách và dự toán 

kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 

định phân bổ kinh phí thực hiện.  

 Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức 

hưởng, công khai, minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi 

chính sách.  

 - Giao Phòng Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ngành cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Kế 

hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện 



Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Như Xuân;  

 Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời các nội dung 

nêu trên; thường xuyên báo cáo các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để được 

hướng dẫn, giải quyết./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện);  

- Sở Lao động TBXH (để báo cáo); 

- TT Huyện ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);  

- Trung tâm Y tế (để phối hợp);  

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
 


		nguyenlhyc.nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-29T14:02:53+0700


		2021-07-29T19:41:14+0700


		2021-07-29T19:41:26+0700


		nhuxuan@thanhhoa.gov.vn
	2021-07-29T19:41:42+0700




