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

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-LĐTBXH  TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 05 năm 2021 

 V/v tăng cường các biện pháp 

quản lý và theo dõi người lao động 

trên địa bàn đang làm việc tại KCN 

Bắc Giang 
 

Kính gửi:     

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 723/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 17/5/2021 của 

Sở Lao động -TBXH tỉnh về việc thông tin lao động của tỉnh đang làm việc tại 

tỉnh Bắc Giang, theo số liệu cung cấp của Sở Lao động -TBXH tỉnh Bắc Giang 

đến thời điểm hiện nay số lao động đang làm việc ở các KCN và các Doanh 

nghiệp tại tỉnh Bắc Giang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

là 404 người. Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, UBND các 

phường, xã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không được 

lơ là, chủ quan, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 , thực hiện nghiêm túc Công 

văn số 1249/UBND-VP ngày 18/5/2021 của UBND thành phố về tiếp tục triển 

khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống  dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nhất là tại nơi công cộng 

và tập trung đông người. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: phối hợp với UBND các phường, xã triển khai 

các phương án sẵn sàng truy vết, sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 ngay các trường hợp trở về từ vùng dịch của các tỉnh, thành phố, các trường 

hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở…, khẩn trương áp dụng các biện pháp cách ly 

phù hợp, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND 

các phường, xã tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác 

cách ly theo quy định, nhất là những trường hợp cách ly tại gia đình.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao: Tăng thời 

lượng tuyên truyền, đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền về các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19: Tuyên truyền bằng xe lưu động, trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng ngừa và thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch (như: không tập trung đông người, yêu cầu 

thực hiện 5K của Bộ Y tế…); khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác; khuyến 

khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là 
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Bluezone và thông báo ngay cho chính quyền nơi gần nhất các trường hợp nhập 

cảnh trái phép, nghi mắc bệnh dịch hoặc đi về từ vùng có dịch… 

 4. UBND các phường, xã: Chỉ đạo các đoàn thể phường, xã, các khối 

trưởng, trưởng thôn  quyết liệt rà soát, theo dõi, quản lý số lao động, đã và đang 

làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh…  trở về địa 

phương, nơi đang có dịch lây lan trong các khu công nghiệp và cộng đồng, thường 

xuyên cập nhật thông thin báo cáo ngay cho BCĐ thành phố kịp thời sử lý, Tăng 

cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các phường, xã  để người dân 

chủ động phòng ngừa và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như: 

không tập trung đông người, yêu cầu thực hiện 5K của Bộ Y tế… 

(có danh sách lao động thành phố đang làm việc ở các KCN và các DN tại 

tỉnh Bắc Giang kèm theo) 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các phường, xã 

nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

-  Các thành viên BCĐ phòng chống dịch  

  COVID-19 TP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- CPVP, CVVX. 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Nông Bích Diệp 
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