
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:             /UBND-VX 
 

V/v thực hiện đón người lao động 

địa phương trở lại làm việc trong 

tình huống địa phương áp dụng 

biện pháp phong tỏa để phòng, 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2022 

 
      Kính gửi:  

     - Sở Y tế; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 11/202/ITM-CV ngày 

17/01/2022 của Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam, số 6, đường 11, 

VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề nghị cho 

phép doanh nghiệp đón người lao động địa phương trở lại làm việc trong tình 

huống địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 

(gửi kèm theo văn bản cho đơn vị),  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đơn vị liên 

quan căn cứ quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và 

của tỉnh, xem xét đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (Công ty TNHH ITM 

Semiconductor Việt Nam) tại Công văn nêu trên; hướng dẫn tổ chức thực hiện 

đón người lao động địa phương trở lại làm việc trong các tình huống dịch bệnh  

(bằng văn bản); đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác giám sát dịch tễ và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi di chuyển./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Thi 
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