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BỆNH COVID-19 HUYỆN

Số:           /TB-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày       tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc cho công nhân tỉnh ngoài vào làm việc trong các công ty, doanh nghiệp

trên địa bàn huyện Thanh Miện

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy 
cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, song để đạt được mục tiêu kép vừa phòng, chống 
dịch vừa phát triển sản xuất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; Thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
huyện nhất trí cho người lao động ở ngoài địa bàn tỉnh Hải Dương nơi hiện đang 
không áp dụng Chỉ thỉ 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được trở lại làm 
việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 
05/8/2021 song phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1. Công ty, doanh nghiệp lập danh sách toàn bộ người lao động có đầy đủ 
thông tin (như: Họ và tên, số thẻ, ngày tháng năm sinh, làm việc tại bộ phận (phân 
xưởng), địa chỉ thường trú, số điện thoại, Chốt kiểm soát dịch bệnh đăng kí qua) 
gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 xã, thị trấn nơi Công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở (nhà 
máy), các Chốt kiểm soát dịch bệnh có người lao động đăng kí đi qua hằng ngày và 
tăng cường bố trí xe ô tô đưa đón công nhân từ nơi lưu trú đến nơi làm việc, hạn 
chế mật độ công nhân, người lao động di chuyển trên đường.

2. Người lao động khi qua Chốt phải có Giấy xác nhận PCR âm tính với 
SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm) và đảm bảo đầy đủ 
các điều kiện theo quy đinh của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 
19/7/2021, Công văn số 2681/UBND-VP ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
và các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống dịch. 

3. Tất cả người lao động phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng dịch khi trở về nơi cư trú, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người xung quanh. 

4. Các công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên tổ chức tự đánh giá 
nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại công ty, doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết 
định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 
của tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở 
lao động; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh Kịch bản Ứng phó với các cấp độ dịch 
COVID-19 trong công ty, doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình 
dịch Covid-19 ở từng thời điểm khác nhau đảm bảo không để xảy ra tình huống bị 
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động, bất ngờ; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, 
chống dịch; đặc biệt chú ý đến khu vực nhà ăn, nơi nghỉ, khu vực vệ sinh chung,... 
đảm bảo 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai 
báo y tế) theo quy định phòng, chống dịch.

5. Giao các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với UBND, Ban Chỉ đạo các xã, 
thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện của các công ty, 
doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý 
nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp, người lao động 
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ PCD bệnh Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- UBND, BCĐ PCD bệnh Covid-19 các xã, thị trấn;
- Các công ty, doanh nghiệp;
- Lưu: BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Khổng Quốc Toản
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