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V/v phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 02 năm 2020 

 

                   Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Tam Dương nhận được văn số 120/SLĐTBXH-VP ngày 

30/01/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

gây ra. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn huyện, UBND 

huyện Tam Dương yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn kịp thời rà soát số lao động ở địa phương làm việc 

tại Trung Quốc, đặc biệt là vùng có dịch; Quản lý, nắm chắc số lao động Trung 

Quốc về quê ăn Tết, quay trở lại Tam Dương làm việc. Yêu cầu báo cáo bằng văn 

bản ngay số lượng về UBND huyện chậm nhất trong ngày 05/02/2020 (qua phòng 

Lao động - TB&XH và qua hộp thư điện tử: huuthuy71@gmail.com), đồng thời có 

biện pháp tuyên truyền kịp thời khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng 

có dịch.  

2. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện: Rà soát, quản lý số lượng đối 

tượng lao động là người Trung Quốc tại doanh nghiệp. Chủ động nắm rõ số lượng 

người lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại công ty làm việc, đặc biệt là 

vùng có dịch như Vũ Hán, Hồ Bắc...; Yêu cầu báo cáo bằng văn bản về UBND 

huyện chậm nhất trong ngày 05/02/2020 (qua phòng Lao động - TB&XH), đồng 

thời phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe của người lao động về nước từ 

vùng có dịch, nếu cần thiết thì tiến hành cách ly người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ 

nhiễm nCoV để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ 

động thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

nội dung phát sinh, phản ánh về UBND huyện qua Phòng Lao động - TB&XH theo 

số điện thoại: 0211.833174 để kịp thời phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;    

- Chủ tịch & PCT UBND huyện;  

- BCĐ GQVL huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện (để TT); 

- Cổng GTĐT huyện (để TT); 

- CPVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Đặng Công Hòa 
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