ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1569/UBND-KT&HT

Sông Lô, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý chặt chẽ người
lao động, chuyên gia đảm bảo công tác
phòng chống dịch covid-19

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 6982/UBND-CN3 ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh
v/v tăng cường quản lý chặt chẽ người lao động, chuyên gia đảm bảo công tác
phòng chống dịch covid-19;
UBND huyện yêu cầu UBND các xã thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy
định. Thường xuyên hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sự án toàn
xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6380/UBND-NN1 ngày
29/7/2021 và các văn bản liên quan.
2. Yêu cầu 100% doanh nghiệp rà soát thống kê, siết chặt quản lý số lao
động ngoài tỉnh đang làm việc tại doanh nghiệp (đặc biệt là số lái xe vận chuyển
hàng hóa); bắt buộc số này phải ở lại tỉnh tại địa chỉ được đăng ký; kiên quyết
không để tình trạng tự ý đi về, ra vào tỉnh. Quản lý chặt chẽ các phương tiện đã
được cấp giấy chứng nhận ưu tiên luồng xanh, không để lái xe lợi dụng đi lại
phục vụ mục đích cá nhân hoặc cho mượn, cho thuê, không đảm bảo yêu cầu
phòng dịch.
UBND huyện yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban CĐ Covid huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
- Phòng TCKH;
- Lưu: VT, KT&HT.
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