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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai một số biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 và
tạo điều kiện người lao động
tham gia bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn huyện;
- Liên đoàn Lao động huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid- 19; đảm bảo quyền và nghĩa vụ của
công dân trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các Doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp):
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại
các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Quản lý chặt chẽ người lao
động vào làm việc tại Doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời về Công an huyện và
UBND cấp xã nơi Doanh nghiệp đứng chân về những biến động đối với người
nước ngoài làm việc tại Doanh nghiệp hoặc những người đi từ vùng có dịch về
Doanh nghiệp. Yêu cầu mọi người trong Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng chống Covid-19 nhất là thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2 cho người lao động theo quy định.
- Tạo điều kiện cho người lao động là công dân Việt Nam thực hiện quyền
và nghĩa vụ trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức từ 7 giờ 00 đến 19 giờ 00
ngày 23/5/2021.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp; kịp thời báo cáo,
tham mưu Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
Trung tâm Y tế huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2 cho
người lao động tại các doanh nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy

định.
3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên đoàn lao động
huyện: Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng lao động,
đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động nhất là công tác phòng chống
dịch Covid-19, công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để mọi người
lao động là công dân Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo cáo kịp thời những đột
xuất, phát sinh về UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện.
4. Công an huyện:
- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện những
trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện, xử lý nghiêm theo quy định.
- Chủ động nắm tình hình người lao động tại các doanh nghiệp trong việc
thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo cáo kịp
thời những đột xuất, phát sinh về UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện.
5. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền vận động người dân
tham gia bầu cử đảm bảo tỷ lệ cao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thời gian tham
gia lao động sản xuất trong ngày 23/5/2021 của các công dân trên địa bàn;
thường xuyên cập nhật tiến độ cử tri tham gia bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu;
chủ động xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh thuộc thẩm quyền; báo cáo về
UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Ủy ban bầu cử huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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