
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:       /UBND-LĐTBXH 
V/v triển khai thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút corona gây ra 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

                 Yên Mô, ngày      tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:   

         - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; 

                                     - UBND các xã, thị trấn; 

         - Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

         - Các Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động  

         và Du học nghề trên địa bàn. 
 

 Căn cứ văn bản số 102/LĐTBXH-VL ngày 01/02/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; UBND 

huyện yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn, 

các Công ty, Doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau: 

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

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, báo cáo UBND huyện các 

đối tượng lao động ở vùng dịch đến địa bàn huyện. 

- Thống nhất với các cơ sở quản lý lao động tổ chức việc thực hiện giám 

sát tình hình sức khỏe của những người lao động đang làm việc hoặc xuất phát 

trở về từ khu vực đang có dịch. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên rà soát, nắm tình hình số lượng lao động nước ngoài nhập 

cảnh vào địa bàn từ những quốc gia, vùng lãnh thổ có công bố dịch bệnh đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Tổng hợp hàng ngày báo cáo 

UBND huyện theo công văn số 84/UBND – YT ngày 31/01/2020 của UBND 

huyện. 

- Phối hợp với các cơ sở y tế có biện pháp cách ly những người đến từ 

vùng lãnh thổ, quốc gia có công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút corona gây ra theo đúng quy định, giám sát tình hình sức khỏe của 

những người lao động đang làm việc hoặc xuất phát trở về từ các khu đang có 

dịch của Trung Quốc. 

3. Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn: 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thay đổi về lao động là người 

nước ngoài đang làm việc hoặc trở về làm việc tại công ty, doanh nghiệp về 

UBND huyện (qua phòng LĐ-TB&XH) trước 15h00’ hàng ngày. 



- Theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của người lao động tại công ty. 

Đặc biệt là người nước ngoài đang làm việc hoặc trở về công ty làm việc, kịp thời 

báo cáo UBND huyện. 

 4. Các Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và Du học nghề: 

Không tổ chức đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng và Du 

học nghề tại các vùng lãnh thổ, quốc gia có công bố dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra đến khi có thông báo chính thức 

hết dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra của 

nhà chức trách. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các Công ty, Doanh nghiệp trên 

địa bàn; các Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và Du học nghề trên địa 

bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Vũ Trọng Thứ 

 


		2020-02-04T08:36:24+0700


		2020-02-04T08:56:28+0700


		2020-02-04T08:56:28+0700


		2020-02-04T08:56:28+0700


		2020-02-04T08:57:35+0700




