
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BCĐ 

V/v cho phép người lao động tỉnh Thanh 

Hóa đi/về làm việc tại Tam Điệp và 

ngược lại đi làm trở lại bình thường 

 

Tam Điệp, ngày         tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn; 
 - Giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã. 

 
Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Thanh Hóa trong những ngày gần 

đây và Thông báo số 352/TB- SYT ngày 19/11/2021 của Sở Y tế về việc cập nhật 
các vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp. Để vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Giám 
đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch 
Covid-19 các phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Cho phép người lao động từ tỉnh Thanh Hóa đi/ về làm việc tại Tam Điệp 
và ngược lại được đi làm trở lại bình thường (trừ huyện Nghi Sơn và một số vùng 
có điểm phong tỏa của tỉnh Thanh Hóa). 

2. Các công ty, doanh nghiệp có người lao động từ tỉnh Thanh Hóa đến làm 
việc tại Thành phố Tam Điệp thì nên khuyến khích công nhân tìm và thuê nhà trọ ở 
lại Tam Điệp để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn 

chế đi lại giữa các địa phương (nếu đi, về phải yêu cầu ký cam kết với Ban Giám 
đốc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của công ty, doanh nghiệp thực 
hiện 1 cung đường 2 điểm đến, không đi đến các địa điểm có dịch bệnh, thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19); đồng thời định kỳ 10 
ngày/lần tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho 20-30% người lao động 
hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt ưu tiên nhóm người lao 

động có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Thanh Hóa.  
Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về BCĐ phòng, chống dịch thành phố (qua Phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành 

phố; 
- Lưu: BCĐ, VP, YT. 

                                                        

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Đình Chiến 
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