
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v thống kê theo dõi lao động, người nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian công bố dịch nCoV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Nam Định, ngày       tháng 02  năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, 

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
 

Thực hiện Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội  về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:    

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Công an tỉnh thống kê, rà soát tổng hợp danh sách người nước ngoài, lao 

động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các thông tin như: họ tên, quốc tịch, 

quốc gia, vùng lãnh thổ xuất phát trở về, ngày nhập cảnh Việt Nam... gửi Sở Y 

tế, UBND các huyện, thành phố Nam Định biết, thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Nam Định hướng 

dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động đến từ các vùng có 

dịch về các biện pháp phòng, chống dịch, cách ly người lao động tại cơ sở, nơi 

làm việc, quan tâm các lao động đến từ Trung Quốc. Theo dõi, kiểm tra sức 

khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, 

thống kê, cập nhật thường xuyên số lượng người nước ngoài, đặc biệt là người 

nước ngoài quay trở lại Việt Nam làm việc di chuyển qua các vùng dịch và cư 

trú trên địa bàn tỉnh trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Lê Đoài 
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