UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 153 /SLĐTBXH-LĐVL
V/v phòng, chống dịch viêm đường hô
hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây
ra. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố, thị xã thực hiện kịp thời một số nội dung sau:
1. Rà soát nắm rõ số lượng người lao động Hà Tĩnh đang ở Trung Quốc,
đồng thời khuyến cáo cho người lao động chưa sang Trung Quốc để lao động,
buôn bán cho đến khi Trung Quốc công bố khống chế, kiểm soát được dịch
Corona.
2. Thống kê, tổng hợp chính xác lao động là người Trung Quốc đang lưu trú,
làm việc tại địa phươngvà lao động Trung Quốc về quê dịp tết và trở lại làm việc
trên địa bàn, phối hợp cơ sở Y tế kiểm tra sức khỏe để có biện pháp cách ly nếu
người bệnh bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và kip thời đề xuất các biện
pháp xử lý. Riêng thị xã Kỳ Anh, là địa bàn có số lượng lớn lao động người
Trung Quốc làm việc, vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu
kinh tế tỉnh để có các giải pháp hoặc tham mưu giải pháp kịp thời để phòng,
chống dịch bệnh.
3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xác xã, phường, thị trấn hạn chế tổ
chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế tối đa nguy cơ
lây nhiễm dịch Corona.
4. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCoV để kịp thời
báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan có thẩm quyền ở
địa phương các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch nCoV.
Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực
hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động-TBXH (để b/c)
- UBND tỉnh (Để b/c);
- Ban quản lý KKT tỉnh;
- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, LĐVL.
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