
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 194/UBND-KGVX 

V/v tăng cường quản lý lao động         

phòng, chống dịch bệnh 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 
  

     T uyên Quang, ngày 03 tháng 02  năm 2020  

 
Kính gửi:    

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  

(nCoV) gây ra, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại 

Tuyên Quang làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng 

dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở 

lại thì doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể danh sách những lao động của doanh 

nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo 

yêu cầu; thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn 

của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhập cảnh Việt Nam. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương rà soát và thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 Văn bản này. 

- Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các 

vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối, phối hợp với Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị 

liên quan thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; kịp thời tham mưu, 

đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 và phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

- Khẩn trương rà soát số lao động Việt Nam thuộc địa bàn quản lý đang làm 

việc tại Trung Quốc nhất là số lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết; có biện 

pháp quản lý và thực hiện cách ly tại chỗ để theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong 

vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện theo quy định, đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp. 

2.3. Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh nCoV bảo 

đảm theo đúng quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- PCT Nguyễn Thế Giang; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; (thực hiện) 

- Sở Ngoại vụ; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;  

- Lưu VT, KGVX (Bắc). 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Giang 
 

(báo cáo) 
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