
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND - VX 
V/v tiếp tục tăng cường các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trong doanh nghiệp, 

CSXSKD trên địa bàn thị xã 

 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp, CSXSKD trên địa bàn thị xã. 
  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đang diễn 

biến rất phức tạp, khó lường. Số ca mắc Covid-19 là 16 người (Tam Quan Bắc 02 người, 

Tam Quan Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 07 người, Hoài Châu 01 

người, Hoài Hương 03 người). Dự báo trong những ngày tới tình hình dịch bệnh có khả 

năng tiếp tục gia tăng do mầm bệnh lây lan từ xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã 

Đức Phổ (giáp ranh với thị xã Hoài Nhơn) và tại một số tỉnh giáp với tỉnh Bình Định, 

trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk…đã xuất hiện các ca nhiễm 

SARS-CoV-2 trong cộng đồng.  
Thực hiện các Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021, Công điện số 07/CĐ-

UBND ngày 27/6/2021, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc giản cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị 

số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 09/CĐ-

UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1834/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 06/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội 

về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Để tiếp tục thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, 

UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường 

và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã tiếp tục tổ chức triển 

khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình 

dịch bệnh, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân nói chung và 

người sử dụng lao động, người lao động nói riêng, đặc biệt là người lao động ngoài tỉnh 

đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tuyên 

truyền, vận động, yêu cầu người lao động không trở về địa phương trong thời gian các 

tỉnh đang kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các lao động có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh 

lân cận, như: Quảng Ngãi,  Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk,… 



2. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thị xã chịu trách nhiệm theo dõi, nắm 

tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin người lao động ngoài tỉnh đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, đặc biệt là lao động có hộ khẩu thường trú ở các 

tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk,…, tổng hợp báo cáo UBND thị xã, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã và Sở Lao động – Thương binh & Xã 

hội theo quy định; có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thị xã nhập tin vào phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn hoặc truy cập trang chủ Sở Lao động – 

Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Định, click chuột vào banner Hệ thống đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm Covid-19. 

3. Phòng Kinh tế thị xã, Ban Quản l  dự án đầu tư xây dựng và Phát triển qu  đất 

thị xã có trách nhiệm theo dõi, rà soát và tổng hợp danh sách chi tiết về người lao động 

ngoài tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã do đơn vị quản l , đặc biệt là lao 

động có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk,…, định 

kỳ ngày 15 hàng tháng tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh & Xã 

hội thị xã để tổng hợp chung. 

Kiểm tra phương án bố trí sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh do đơn vị quản l  và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nhập 

tin vào phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo quy định. 

4. Công an thị xã chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với các ngành, hội 

đoàn thể địa phương tăng cường công tác quản l  nhà nước về an ninh trật tự, nhất là 

quản l  cư trú, quản l  địa bàn, nắm hộ, nắm người, cập nhật thông tin người lao động 

ngoài tỉnh, đặc biệt là những người lao động trong các vùng dịch đến địa bàn thị xã sinh 

sống và làm việc; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử l  nghiêm các hành 

vi vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

5. UBND các xã, phường thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu người 

lao động ngoài tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn quản l , định kỳ ngày 15 hàng tháng tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động 

– TB & XH thị xã để tổng hợp chung.  

Làm tốt công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; kiểm soát chặt chẽ công dân đến liên hệ công tác, nhất 

là đối với trường hợp trở về từ các vùng có dịch hoặc đi qua vùng dịch có nguy cơ lây 

nhiễm cao; đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

nhập tin vào phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo quy định. 

6. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các 

doanh nghiệp có sử dụng người lao động ngoài tỉnh, tuyên truyền, vận động, yêu cầu 

người lao động không trở về địa phương trong thời gian các tỉnh đang kiểm soát dịch 

bệnh; đồng thời có kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai hỗ trợ, quản l , quan tâm 

chăm lo tới người lao động về nơi ăn, ở, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng 

theo quy định nhằm đảm bảo đời sống đối với người lao động. 

- Tăng cường nhập tin vào phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn hoặc truy 

http://kcnvietnam.vn/
http://kcnvietnam.vn/


cập trang chủ Sở Lao động – TB & XH tỉnh Bình Định, click chuột vào banner Hệ thống 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để thực hiện đúng quy định. 

- Có phương án bố trí sản xuất đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và UBND thị xã; làm tốt công tác 

phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

của Bộ Y tế. 

- Định kỳ ngày 15 hàng tháng tổng hợp danh sách người lao động ngoài tỉnh đang 

làm việc tại đơn vị gửi về Phòng Lao động – TB & XH thị xã để tổng hợp báo cáo 

UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã và Sở Lao động – TB 

& XH theo quy định.  

- Để công tác phối hợp được kịp thời, nhằm xử l  các vấn đề vướng mắc phát sinh, 

hỗ trợ người lao động ngoài tỉnh tại đơn vị mình, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh cử 01 cán bộ làm đầu mối (họ tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân) gửi về 

Sở Lao động – TB & XH (Số 210, đường Diên Hồng, Tp Quy Nhơn, điện thoại 02563 

828193) và Phòng Lao động – TB & XH thị xã Hoài Nhơn (Số 02, đường 28/3, phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, điện thoại: 02563 761554, và qua Email: 

huynhvancuongldtbxh@gmail.com). 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường và các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã khẩn trương tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND thị xã;  
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã;   
- Công an thị xã;  
- Phòng Y tế thị xã;                    
- Lưu: VT. Trần Hữu Thảo 
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