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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /UBND- VP Bình Lục, ngày      tháng      năm 2021 
V/v quyết liệt phòng, chống dịch dịch 

COVID- 19 tại các doanh nghiệp, cụm 

công nghiệp trên địa bàn huyện 

 

                      

                   Kính gửi:   

- Phòng Y tế, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện; 

- Ban quản lý cụm công nghiệp Bình Lục; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Văn bản số 1116/UBND-KGVX 

ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc quyết liệt phòng, chống dịch tại các doanh 

nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Bình Lục yêu cầu: 

1. Phòng Lao động - TBXH, phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn cụ thể, giám sát chặt chẽ các 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ- BCĐQG ngày 27/5/2021, 

văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia, văn bản số 

1101/UBND-KGVX ngày 10/5/2021, văn bản số 1116/UBND-KGVX ngày 

11/5/2021 của UBND tỉnh, văn bản số 333/UBND-LĐTBXH ngày 07/5/2021 của 

UBND huyện và các văn bản có liên quan. Yêu cầu người sử dụng lao động khẩn 

trương thông báo cho người lao động có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt tạm thời nghỉ 

làm ở nhà để theo dõi sức khỏe và báo cho cơ quan y tế gần nhất lấy mẫu xét 

nghiệm COVID-19. 

2. Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung 

tâm Y tế, Ban quản lý cụm công nghiệp Bình Lục, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu UBND huyện xây dựng kịch bản ứng phó các tình huống dịch có thể xảy ra 

tại cụm công nghiệp, doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệp. Lưu ý bố trí phương 

án phân luồng cách ly y tế tạm thời, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có 

trường hợp nghi ngờ mắc hoặc mắc COVID-19 tại doanh nghiệp, tại cụm công 

nghiệp; tổ chức tuyên truyền, tập huấn và cung cấp cho doanh nghiệp đầy đủ địa 

chỉ liên hệ liên quan đến công tác phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên, kịp thời nắm 

bắt các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, người lao động có nguy cơ cao, nhất 

là thông tin liên quan lao động là người ngoại tỉnh và các nhà cung cấp dịch vụ liên 

tỉnh để đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp. 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện, kịp thời báo cáo và đề xuất khó khăn, vướng mắc để UBND huyện, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện chỉ đạo xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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