
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN GIA VIỄN 

 

Số:        /UBND-LĐTBXH 
V/v triển khai thực hiện một số nội dung 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới tại các đơn vị sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn 

  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Gia Viễn, ngày     tháng  7 năm 2021 

 

  Kính gửi:      

                            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Phòng Lao động - TB&XH, 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm 

 công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Viễn. 

    
 

Thực hiện văn bản số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh; văn 

bản 1267/LĐTBXH-LĐ.VL.GDNN ngày 26/7/2021 của Sở Lao động –TB&XH 

tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện một số nội dung phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới; Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

ngày càng phức tạp, để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch, Ủy ban 

nhân dân huyện Gia Viễn đề nghị UBND các, thị trấn, Chủ các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện một 

số nội dung, cụ thể như sau: 

I. Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 tại các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện với phương châm “5K + vắc xin” và “4 

tại chỗ”, kiên trì thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Không hoang mang nhưng 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cùng chung sức đồng lòng phòng, chống dịch 

Covid-19. 

2. Thực hiện nghiêm việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ 10 ngày/lần và tự chi 

trả kinh phí. 

3. Yêu cầu chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đề 

cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương trong việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh do lơ là, chủ quan, không thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của huyện.  

4. Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khai báo 

trung thực, trên phần mềm ứng dụng App mobile: Vietnamhearth Declaration 

trên điện thoại thông minh để thuận lợi cho việc theo dõi phòng chống dịch bệnh. 

5. Thông báo về thời gian cách ly, đối tượng cách ly của tỉnh hiện nay để 

người lao động biết và nghiêm túc thực hiện đúng quy định. 



- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày, áp dụng đối với cách ly tập trung (F1) 

và cách ly tại nhà. 

- Đối với bệnh tái dương tính, bệnh nhân F0: điều trị tại cơ sở y tế như đang 

áp dụng tại tỉnh hiện nay. 

- Tiêu chuẩn ra viện thực hiện theo văn bản số 367/UBND-VP6 ngày 02/7/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Đối với những người về Ninh Bình từ 19 tỉnh phía Nam đang giãn cách xã 

hội theo chỉ thị 16: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. 

Riêng đối với người về từ 02 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau: 

+ Người về từ khu vực bị phong tỏa: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; 

+ Người về từ khu vực không bị phong tỏa: thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. 

- Những người về Ninh Bình từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, 

Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Đã Nẵng, Ninh Thuận và những tỉnh có 

ca nhiễm tại cộng đồng khác: 

+ Nếu về từ những nơi bị phong tỏa: thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; 

+ Nếu về từ những nơi không bị phong tỏa: thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà.  

- Những người về Ninh Bình từ Thành phố Hà Nội: 

+ Nếu về từ địa điểm bị phong tỏa, có ca nhiễm cộng đồng: thực hiện cách ly 

tập trung 14 ngày; 

+ Nếu về từ những nơi còn lại: thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà. 

- Đối với những người đi công tác từ Hà Nội về Ninh Bình, những người đi 

công tác ra ngoài tỉnh trở về Ninh Bình phải được kiểm tra bằng xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên tại thời điểm đến Ninh Bình hoặc có giấy xét nghiệm Real-time RT-

PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 ít nhất 01 mũi ít nhất từ 03 tuần trước đó. Riêng những người 

dân từ Hà Nội không ở vùng phong tỏa về Ninh Bình có công việc cá nhân, có nhu 

cầu quay trở lại Hà Nội ngay thì chỉ được vào Ninh Bình khi có kết quả xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên tại chỗ âm tính hoặc có giấy xét nghiệm Real-time RT-PCR 

âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 ít nhất 1 mũi ít nhất 03 tuần trước đó. 

6. Khuyến cáo người lao động hạn chế tối đa ra tỉnh ngoài, trừ trường hợp đi 

công tác. 

7. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc đề xuất cho lao động nước 

ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo đúng quy định về đối tượng được nhập 

cảnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ thông tin lao động là người 

nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp. 

8. Rà soát danh sách người lao động là người ngoài tỉnh làm việc tại doanh 

nghiệp (theo mẫu) gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động – TB&XH) để tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 02/8/2021 (gửi bản 

mềm vào địa chỉ email: phongldtbxh.huỵengiavien@gmail.com). 

mailto:phongldvlbhxh@gmail.com


9. Đăng ký số điện thoại, địa chỉ email, fax thường xuyên liên hệ để nhận, cập 

nhật các văn bản chỉ đạo từ huyện. Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử 

huyện Gia Viễn (https://giavien.ninhbinh.gov.vn/, tại mục phòng chống Covid-19) 

để nhận các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh.  

10. Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại 

Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 

các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

II. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan. 

1. UBND các xã, thị trấn thông tin nội dung văn bản chỉ đạo của huyện đến 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Phối hợp các cơ quan 

chức năng hướng dẫn các đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 và xử lý các tình huống phát sinh. 

Thống kê báo cáo thông tin người lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện hiện tạm trú tại địa phương, báo cáo về huyện 

(qua Phòng LĐTB&XH) trước ngày 03/8/2021. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trên phương tiện đài truyền thanh 3 cấp các nội dung chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng chống dịch tại các doanh 

nghiệp, khu, cụm công nghiệp, cơ sở xuất kinh doanh. 

3. UBND huyện giao Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp số lao động là 

người ngoài tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, báo cáo về 

UBND huyện và Sở Lao động – TB&XH theo tiến độ. 

UBND huyện yêu cầu Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  

ngoài khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, các 

đơn vị liên quan nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Sở LĐTBXH tỉnh (BC); 
- Lưu: VT, phòng LĐ-TBXH 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 

 

 

 

 

 

 

https://giavien.ninhbinh.gov.vn/
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