ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK PƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186 /UBND-LĐTBXH
V/v tăng cường công tác phòng
chống dịch bệnh Covid - 19

Đak Pơ, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động, tư vấn
XKLĐ trên địa bàn huyện;
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Công
văn số 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng
cường công tác phòng chống dịch Covid - 19; Công văn số 120/SLĐTBXHLDVL - 29/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tăng
cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
Để tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đồng bộ và hiệu quả; UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn
huyện, các doanh nghiệp đang tuyển dụng, tư vấn xuất khẩu lao động trên địa
bàn huyện phối hợp triển khai gấp một số nội dung sau:
1. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện:
a. Chủ động tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người lao động
được hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại doanh nghiệp mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành
Y tế.
b. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong
phạm vi doanh nghiệp, thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vệ sinh
khu vực làm việc, đeo khẩu trang khi rời khỏi nơi làm việc, rửa tay với dung
dịch xà phòng sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ
khoảng cách nơi công cộng.
c. Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng lao động người nước ngoài
(nếu có), đề nghị thương xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động
và tổ chức kiểm tra thân nhiệt để có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời.
d. Thông báo và thông tin đầy đủ với ngành Y tế và ngành Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình dịch bệnh tại doanh nghiệp mình để phối
hợp triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình
mới.
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2. Các doanh nghiệp đang đang tuyển dụng lao động, tư vấn XKLĐ
trên địa bàn huyện:
a. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như: tổ chức các hội
nghị, hội thảo, tư vấn tuyển dụng lao động, tuyên truyền về xuất khẩu lao
động,...
b. Tạm thời không tổ chức đưa lao động của huyện Đak Pơ đến làm việc,
học tập tại các khu vực đang có dịch bệnh Covid - 19.
c. Rà soát, nắm tình hình người lao động của huyện Đak Pơ đang làm việc
tại các nước đã có trường hợp nào bị nhiễm bệnh Covid - 19 hay không; trong
trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động phải được quán triệt để chủ động
các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu
cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận người lao động.
UBND huyện Đak Pơ đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các
doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động, tư vấn xuất khẩu lao động trên địa bàn
huyện quan tâm phối hợp và triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- Sở LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Đăng trên Website của UBND huyện;
- Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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