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Điện Biên, ngày        tháng      năm 2021 

        Kính gửi:  

- Các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội;Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã thuộc huyện. 

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Điện Biên có nhiều lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải 

Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh... trong các ngày lễ, tết, đặc biệt Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 có thể các lao động sẽ trở về địa phương để nghỉ lễ, tết. Để 

chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh được 

kiểm soát ngay từ đầu đối với các trường hợp lao động nêu trên; UBND huyện có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã thuộc huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để nhân 

dân, người lao động hiểu rõ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, người lao động, 

không để dịch lây lan ra cộng đồng mà không kiểm soát được; đồng thời phát huy 

vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn bản, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ covid 

cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của của cơ 

quan y tế, thực hiện thông điệp 5K; vận động người thân, họ hàng đang làm việc, 

lưu trú tại các địa phương có dịch không trở về nhà trong thời gian dịch bệnh đang 

diễn biến căng thẳng, phức tạp, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022.       

Phối hợp với các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch ở các xã có 

đường mòn từ biên giới Việt - Lào kiểm soát chặt chẽ công dân và người lao động 

đi, về trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đồng thời, yêu cầu công 

dân từ ngoài huyện vào địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và kịp thời đề 

xuất các biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch.  

Thực hiện nắm nhân khẩu, hộ khẩu, thành lập điểm khai báo về biến động 

nhân khẩu tại các thôn, bản. Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin về số liệu công 

dân, người lao động trên địa bàn đi lao động, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành 

phố, đi học tập, làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là số lao động vùng biên giới đi 
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làm việc tại Lào, Trung Quốc (theo biểu mẫu đính kèm, gửi Phòng Lao động 

TB&XH vào ngày 25 hằng tháng). 

Niêm yết tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn, bản, thông báo công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng (loa truyền thanh của xã và của các thôn, bản) 

về nội dung các Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 và Quyết định 

số 14/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên để người lao 

động và thân nhân người lao động được biết chế độ, thủ tục được hỗ trợ tiền vé xe 

cho người lao động trên địa bàn huyện đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các 

doanh nghiệp ngoài tỉnh, tiền vé xe đưa đón người lao động về nghỉ tết Nguyên 

đán hàng năm. Tổng hợp, lập danh sách người lao động đi làm việc tại các doanh 

nghiệp trong nước có nhu cầu được hỗ trợ tiền vé xe đưa đón người lao động về 

nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày 20/01/2022 (các Doanh nghiệp 

được Sở Lao động - TB&XH cấp phép tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện) để 

tổng hợp nhu cầu và huyện ký cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

 Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện 

(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Tăng cường các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động, trong 

đó tập trung ưu tiên giải quyết việc làm cho người lao động đi lao động, làm việc 

tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở về địa phương hiện đang bị thất 

nghiệp, thiếu việc làm. 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền vé xe cho lao động ngoài tỉnh 

về quên ăn tết theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 

21/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

3. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các lực lượng liên quan, chỉ đạo lực lượng 

Công an các xã kiểm tra, rà soát nắm bắt chặt chẽ và kịp thời đối với các lao động 

đi làm việc ở nước ngoài và lao động đi làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương, 

không để bỏ sót lao động có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19, có mầm 

bệnh lây nhiễm cộng đồng. 

Chỉ đạo công an các xã làm tốt công tác quản lý công dân theo quy định; kịp 

thời báo cáo UBND xã, lãnh đạo công an huyện những vấn đề phát sinh, vướng 

mắc để giải quyết ngay từ cơ sở.  

4. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện 

Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, các đồn biên phòng tăng cường 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và lao động trở 

về địa phương nêu cao tinh thần tự giác, chủ động đến cơ sở y tế thăm khám, lấy 

mẫu xét nghiệm khi có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19. Kiểm soát chặt 
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chẽ, xác định lịch trình di chuyển, tiếp xúc của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và lao động đi làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương. Thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và kịp thời đề xuất các biện 

pháp xử lý khi cần thiết. 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện 

(qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định. 

Nhận được văn bản này, Trưởng các phòng: Lao động - TB&XH, Y tế 

huyện, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Trung tâm y tế huyện, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực 

hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c) 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ, Trung tâm CH huyện; 

- Các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Thắng  
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