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HUYỆN THANH THỦY 

 
Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v tạm dừng sử dụng người 

lao động đi từ các vùng dịch 

đến làm việc tại các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Chốt kiểm soát phòng dịch sau Cầu Đồng Quang xã 

Đồng Trung; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa 

phương trong cả nước, trong đó thành phố Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc 

mới ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây, đồng thời Hà Nội đã thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 06 giờ 00’ ngày 24/7/2021.  

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Bắt đầu từ 18h00 ngày 25/7/2021, yêu cầu các tất cả các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn huyện tạm dừng ngay việc sử 

dụng người lao động đến từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và 

các vùng có ổ dịch đến làm việc tại đơn vị mình đến khi có thông báo mới. 

2. Đối với các đơn vị bắt buộc phải sử dụng lao động trên hoặc những 

người từ vùng dịch đã có mặt trước thời điểm 18h00 ngày 21/7/2021, yêu cầu 

phải thực hiện 3 tại chỗ, bố trí chỗ làm việc, phòng ăn, nơi ở tại vị trí riêng biệt, 

đảm bảo tuyệt đối không tiếp xúc với những công nhân khác của Công ty, doanh 

nghiệp; thường xuyên được phun thuốc khử khuẩn nơi làm việc và nơi ở và đo 

thân nhiệt hàng ngày, thực hiện Test nhanh kháng nguyên/ xét nghiệm RT-PCR 

theo quy định của ngành y tế. 

3. Đối với chốt kiểm soát sau cầu Đồng Quang không được cho số lao động 

từ vùng có dịch và nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

được đi qua chốt kiểm soát. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch huyện biết, cho ý kiến sau đó mới được thực hiện. 

4. UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát 100% các bến đò ngang 



 

 

không được hoạt động; rà soát, yêu cầu khai báo y tế và kiểm soát cách ly theo 

quy định đối với các cá nhân trở về từ vùng có dịch. 

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, thường 

xuyên báo cáo  kết quả về Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện (qua phòng 

Lao động, thương binh và Xã hội) để tổng hợp, cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh;  

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT huyện;  

- Như trên; 
- Thành viên BCĐ; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT.    

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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