
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT&HT 
V/v rà soát, tổng hợp người lao động 

có lịch trình di chuyển ra ngoài tỉnh 

trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 

Tam Dương, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện; 

 

Để bảo đảm tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh trong các doanh 

nghiệp sau đợt nghỉ lễ quốc khánh 2/9, UBND huyện Tam Dương yêu cầu 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và Chủ các doanh nghiệp, cơ 

sở SXKD trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ sau: 

1. Chủ các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện 

Tổ chức cho tất cả những người lao động khai báo y tế, lịch trình di 

chuyển trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nắm bắt thông tin và tổng 

hợp, báo cáo về UBND xã, thị trấn trước 9 giờ sáng, ngày 6/9/2021 (thứ hai) 

theo biểu mẫu kèm theo. Chủ sở hữu, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở 

SXKD phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về công tác bảo đảm 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD. Bất kỳ 

hành vi khai báo không đầy đủ, không trung thực, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, ra cộng đồng, có thể sẽ bị xử lý hình sự theo 

quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành.  

2. UBND các xã, thị trấn 
 Thông báo và chuyển tiếp Văn bản của UBND huyện đến các doanh 

nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn để thực hiện. Đôn đốc các doanh nghiệp, cơ 

sở SXKD gửi báo cáo theo biểu mẫu và tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua 

phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 10 giờ sáng ngày 6/9/2021 (thứ hai). 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở 

SXKD thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở 

SXK, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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