
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:               /UBND-VX 

Vv hỗ trợ đón người lao động Thanh 

Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có 

nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2021 

 
     Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

    - Sở Giao thông vận tải; 

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2759/UBND-KGVX ngày 

09/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đưa người lao động đang lưu trú 

tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ đưa số lao động người Thanh Hóa đang lưu 

trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương theo đề nghị của 

UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2759/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 

nêu trên. 

Thành lập Tổ công tác của tỉnh do Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng; 

thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ của các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Y 

tế, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh (yêu cầu các sở, 

ngành cử thành viên tham gia về Sở Y tế để Tổ trưởng tổ công tác phân công 

nhiệm vụ cụ thể). Tổ công tác có nhiệm vụ bố trí các đầu mối và chỉ đạo điều 

hành, tổ chức thực hiện phương án đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang về 

Thanh Hóa. Các Sở Y tế, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh điều động lực lượng tham gia tổ công tác theo thành phần phân công. 

Tổ công tác chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đón, tiếp nhận người lao 

động theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn nêu trên; đồng thời 

chủ động xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc đón, tiếp nhận người từ 

Bắc Giang trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang ở các đợt 

tiếp theo.  

1.1. Toàn bộ số lao động người Thanh Hóa có nguyện vọng trở về sẽ thực 

hiện xử lý như sau: 
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- Các ca F0 đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ lại, theo dõi và điều trị. 

- Các ca F0 đã khỏi bệnh xét nghiệm âm tính (-) 3 lần sẽ phải cách ly 14 

ngày, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và bố trí 

cách ly 01 người/ phòng. 

- Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét 

nghiệm 03 lần; vào các ngày thứ nhất, thứ 6 và thứ 13 khi trở về địa phương. 

Số lao động nêu trên sẽ được vận chuyển về khu cách ly tập trung tại 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức để 

lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Sau đó, Sở Y tế thực hiện điều tiết, hướng dẫn, quy 

định áp dụng biện pháp cách ly cụ thể từng cá nhân (tập trung hoặc tại nhà). 

1.2. Yêu cầu việc tổ chức cách ly tại nhà: Giao UBND các xã, phường, thị 

trấn, trạm y tế xã, phường, thị trấn, Tổ giám sát cộng đồng và gia đình có trách 

nhiệm giám sát cách ly; cá nhân người cách ly phải thực hiện nghiêm các quy 

định của cơ quan y tế địa phương.  

2. Giao các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

2.1. Giao Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án chi 

tiết đón người lao động từ Bắc Giang về Thanh Hóa theo đề nghị của UBND 

tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 2759/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 (dự kiến 

thời gian thực hiện: khoảng từ ngày 13/6/2021 đến 15/6/2021).  

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để phân loại chi tiết 

số ca F0, F1, người từ vùng dịch có nguyện vọng trở về, để có phương án vận 

chuyển, cách ly phù hợp; lập danh sách chi tiết số lao động theo huyện, thị xã, 

thành phố và nhóm nguy cơ (F0, F1…), gửi thông báo cho các địa phương phối 

hợp tiếp tục theo dõi, giám sát khi trở về. 

- Bố trí 01 xe cứu thương và lực lượng tham gia Đoàn đón người lao động 

từ Bắc Giang về Thanh Hóa. 

- Đảm bảo công tác phòng dịch, công tác hậu cần cho đoàn công tác và 

người lao động trong thời gian di chuyển về địa phương. 

- Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận, 

quản lý, hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. 

- Hướng dẫn cho các thành viên tham gia đoàn công tác về phòng, chống 

dịch trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, di chuyển về địa phương. 

2.2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

Chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành trong toàn bộ quá trình vận chuyển 

người lao động nêu trên về đến địa phương; thống nhất phương án triển khai với 

Sở Y tế và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện. 
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2.3. Giao Công an tỉnh: 

- Phối hợp, thống nhất với Công an tỉnh Bắc Giang và Công an các địa 

phương trên lộ trình di chuyển, bảo đảm an ninh, an toàn việc đón người lao 

động từ tỉnh Bắc Giang trở về. 

- Bố trí xe dẫn đường và lực lượng tham gia Đoàn đón người lao động từ 

Bắc Giang trở về theo kế hoạch. 

 2.4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bắc Giang lập danh sách người lao động tỉnh Thanh Hóa hiện đang 

lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về; bố trí lực lượng tham gia Đoàn 

đón hỗ trợ người lao động trở về. Thông báo các biện pháp thực hiện cách ly  

đối với số lao động nêu trên. 

- Thống nhất địa điểm đón trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, địa điểm bàn giao 

người lao động cho các huyện, thị xã, thành phố tại Thanh Hóa; bàn giao đúng 

người theo danh sách đã đăng ký; nắm chính xác thông tin, địa chỉ nơi đến, số 

điện thoại, người thân có liên quan. 

2.5. Giao Sở Giao thông Vận tải: 

- Bố trí đủ phương tiện, người lái và đảm bảo an toàn trong toàn bộ quá 

trình đón, vận chuyển người lao động.  

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên 

quan, xử lý các tình huống trong thời gian phương tiện đi qua; cấp biển hiệu cho 

xe đưa người lao động từ vùng dịch về địa phương. 

- Tiến hành khử khuẩn xe theo đúng quy định sau khi bàn giao người lao 

động tại các địa điểm quy định hoặc khu cách ly. 

2.6. Giao Sở Tài chính: 

Chủ trì phối hợp với các Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao 

thông vận tải; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh tham mưu cho UBND 

tỉnh bố trí đủ kinh phí cho hoạt động đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang về 

Thanh Hóa. 

2.7. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Bố trí tiếp nhận, quản lý, vận chuyển người lao động thuộc địa phương 

mình và đảm bảo an toàn.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các lực lượng chức năng theo 

dõi việc tổ chức quản lý, giám sát thực hiện cách ly tại nhà số lao động trên địa 

bàn quản lý; nếu để xảy ra các vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm sẽ chịu xử lý trách nhiệm trước pháp luật. 

- Sẵn sàng tổ chức tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung người lao động 

từ các vùng có dịch khi trở về địa phương. 
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- Chủ động bố trí kinh phí để đón người lao động về thực hiện cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại địa phương. 

2.8. Người lao động trở về địa phương có trách nhiệm: 

- Tuyệt đối chấp hành các quy định, hướng dẫn trong suốt quá trình tập 

kết và di chuyển về địa phương; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý nếu 

vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh theo 

thông điệp 5K của Bộ Y tế và khai báo y tế đầy đủ, chính xác.  

- Chấp hành chỉ định cách ly của cơ quan y tế. 

2.9. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang:  

- Đối với các ca bệnh là F0: giữ lại và điều trị theo quy định. 

- Thông báo cho số lao động người Thanh Hóa có nguyện vọng trở về địa 

phương biết phối hợp thực hiện. 

- Bố trí địa điểm tập kết và hỗ trợ đón, đưa số lao động người Thanh Hóa 

đến địa điểm tập kết tại Bắc Giang đảm bảo an toàn, đúng thời gian. 

- Bố trí đủ nhân lực hỗ trợ trong việc đón lao động về địa phương 

- Hỗ trợ cho đoàn xe của tỉnh Thanh Hóa được thông hành qua các 

chạm/chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Đầu mối liên hệ:  

- Đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại 0915468345. 

- Đ/c Hoàng Ngọc Trung, Trưởng phòng Việc làm – ATLĐ, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại 0916563639). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc Tổ công tác kịp 

thời báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để xem xét 

giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đầu Thanh Tùng 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-12T17:46:56+0700
	HÀ NỘI
	Đầu Thanh Tùng<tungdt@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-12T18:14:35+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-12T18:15:25+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-12T18:19:20+0700




