
  

  Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
             

 Thực hiện Công văn số 2167/UBND-NCVX ngày 02/10/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc khẩn trương thực hiện việc tổng hợp nhu cầu về quê 

của công dân tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Phòng Lao động  Thương binh và Xã hội, 

UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các công việc sau: 

1. UBND các xã, phường 

- Thông báo công khai rộng rãi chủ trương của tỉnh về việc đón công 

dân tỉnh Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có mong muốn được trở về quê, 

thuộc các đối tượng sau: 

+ Phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); 

+ Phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; 

+ Học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân ; 

+ Người cao tuổi (Nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm 

thân. 

 - Tổ chức cho công dân đăng ký (theo Mẫu 01 đính kèm), tổng hợp, xác 

minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác theo các nhóm đối tượng nêu trên, 

đồng thời lập danh sách (theo Phụ lục 01 đính kèm) gửi về Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội trên hệ thống Quản lý văn bản của thị xã (bao gồm bản 

cứng và bản mềm), trước 14h ngày 04/10/2021. 

- Chủ động kích hoạt các khu cách ly y tế tại cấp xã để sẵn sàng tiếp nhận 

công dân khi trở về địa phương và tổ chức quản lý, giám sát, bố trí cách ly phù 

hợp, đảm bảo an toàn theo quy định. 
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- Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã, đang từng 

bước kiểm soát dịch bệnh và thời gian tới sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết 

để khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, do đó nhu cầu sử dụng lao động là rất lớn. 

Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện ngay việc tuyên truyền, 

vận động công dân ngoài các đối tượng nêu trên, đặc biệt là người lao động 

trong độ tuổi lao động không tự ý di chuyển về quê, yên tâm, tin tưởng vào 

phương án phòng, chống dịch của chính quyền sở tại, tiếp tục ở lại lao động sản 

xuất, đồng hành cùng các tỉnh phía Nam vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, việc 

công dân tự ý di chuyển về quê dễ lây truyền dịch bệnh cho người khác khi mà 

độ bảo phủ của vắc xin trên địa bàn tỉnh còn thấp, nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây 

quá tải cho hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của 

nhân dân trên địa bàn; trường hợp người lao động tự ý di chuyển về quê, không 

thực hiện theo đúng quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp, báo 

cáo tổng hợp nhu cầu về quê của công dân thị xã Ba Đồn tại thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam gửi Sở Lao động – TBXH trước 16h ngày 

04/10/2021. 

 Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

Phòng Lao động – TBXH khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;  

- TT Thị ủy;  

- TT HĐND thị xã;     (để b/c) 

- CT, các PCT UBND thị xã;  

- VP HĐND&UBND thị xã; 

- Phòng VHTT, TT VHTT, Đài PTTH thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tình 
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