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UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
S: 4'!c/UBND-YT

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ba Chë, ngày 26 tháng 8 nàm 2021

V/v h trçY, tao diu kin cho
nguii lao dng , hçc sinh, sirih
vien, ngiiOi già, tré em tü tinh
ngoài ye Quárig Ninh

KInh gi:ri:
- Thu trithng các Co quan, ban ngành, don vj trên dja bàn huyn;
- Chü tjch UBND các xâ, thj trn;
- Các Co si kinh doanh, doanh nghip, ciim cong nghip.

Thirc hin Cong van s 5833/UBND-DL1 ngày 26/8/2021 cüa Uy ban nhân
dan tinh Quàng Ninh v vic h trg, t&o diu kiin cho nguôi lao dng, h9c sinh,
sinh viên, ngui già, tré em t11 tinh ngoài ye Quâng Ninh, Uy ban nhân dan huyn
có kin chi dao nhu sau:
1. V h trçr nguô'i lao dng tu tinh ngoài v huyn Ba Ché.
1.1. Uy ban nhân dan các xa, thj trn:
- Chi dao các don vj, doanh nghip dóng trên dja bàn có nhu cAu don ngtthi
lao dng v dja phuang, thng nht vi UBND các xä có ch& kim soát djch ra
vào huyn d phi hcip thirc hin.
- Gri danh sách nguOi lao dng tr tinh ngoài Co nhu cu v dja bàn huyn Ba
Chë lam vic (h9 ten, tuOi, dja chi, s din thoai) ye phông Y th qua dja chi mail:
phongyte.bachegmail.com d phông tng hçip näm bt tInh hInh và có hufing
chi dao cu th.
1.2. Các co s& san xuât kinh doanh, doanh nghip, cym cong nghip sfr
dyng lao dng chu trách nhim:
- Các co S san xut kinh doanh, doanh nghip, ciim cong nghip có nhu câu
don ngi.thi lao dng tü tinh ngoài vào lam vic tai huyn Ba Chë däng k danh sách
vói Uy ban nhân dan các xà, thj trn (không bt buc dã thrc hin tiêm vàc xin).
- Doanh nghip s0 dimg lao dng chju trách nhim b trI phuong tin don
ngui lao dng tai fbi CU tru hojc tai các ch& kirn soát dlch lien ngãnh ye nai
lam vic ho.c cách ly, tuân thu nghiêm six chi do cua chInh quyên dja phuong
quàn l' ngithi lao dng theo quy djnh.
- ChuAn bj phi.rong an cách ly cho ngi.thi lao dng dam bão an toàn.
2. Các chôt kiêm soát lien ngành huyn:
- Dôi vi nguñ trên 65 tui, tré em diiâi 18 tuM không yêu cu bt buc phài

2
có chirng nhn tiêm vc xin phông Covid- 19 khi vào dja bàn huyn.
- Các yêu cu khác vn tip tic thrc hin theo cong van s 1439/UBND-YT
ngày 19/8/2021 cüa Uy ban nhân dan huyn v vic tang cithng giài pháp trçng
tam trong phông ch6ng djch Covid-19.
3. Nhung trumg hçp igi diing chi (tao h trq cho doanh nghip, ngu?i lao
dng ma thra ngu?i tir vüng djch vào dja bàn huyn dê tránh kim soát du bj xü 12
nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1ut.
UBND huyn yêu cu các cr quan, ban ngành, dn vi trên dja bàn huyn, Chñ
tjch UBND các xã, thj trân thrc hin nghiêm theo ni dung chi
No'i nhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
- TT Huyn u', HDND huyn (B/c);
KT. CHU TICH
- B/c CT, các PCT UBND huyn;
P1-láCHU TICH

- Nhu trén (TIh)
- Cong TTDT huyn (citra tin);
- Lixu: VT.J2'

Dinh Thi V5

