
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:         /UBND-LĐTBXH 

V/v Thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối 

với người lao động trở lại làm 

việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 

Cẩm Thủy, ngày      tháng 02 năm 2021 

 
Kính gửi:          - Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                          - UBND các xã, thị trấn; 

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

               - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

 

 
 Thực hiện công văn số 2027/UBND-VX ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

đối với người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp 

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

Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; thực hiện một số nội dung sau:  

  1. Tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; của Tỉnh ủy; UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; của Huyện ủy; UBND huyện; Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch 

của ngành Y tế. Tổ chức thực hiện kiểm soát, khai báo y tế đối với người lao động, 

nhất là người lao động từ ngoài tỉnh, ngoài huyện trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các đối tượng có nguy cơ khác đồng thời phải được 

giám sát, theo dõi y tế, cách ly, xử lý theo quy định. 

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng tình 

hình dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng; chủ động, tích cực thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; cài đặt ứng 

dụng BlueZon. 

2. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp hạn chế tập 

trung đông người, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và 

các biện pháp phòng, chống dịch theo các khuyến cáo của ngành Y tế và quy định 

tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng 

thời thực hiện tốt một số nội dung sau đây:  



 

 

- Các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp… thực hiện phân công công việc 

theo từng nhóm nhỏ; hạn chế việc tập trung tổ chức gặp mặt đầu Xuân; đối với các 

dây chuyền sản xuất, các nhà xưởng làm việc theo dây chuyền phải kiểm tra thân 

nhiệt, đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện giãn cách giữa người với người khi 

làm việc; tăng cường thông khí khu vực làm việc; phối hợp với cơ quan y tế triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động và kiểm soát khách đến 

thăm, làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn căn cứ vào tình 

hình cụ thể, để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành Y tế, phù hợp với cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. 

 3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm 

việc thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi cư trú của các đối tượng. 

UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Website huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXH .                                                                                                                         
 

 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Đức Hùng 
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