
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
 

Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v khẩn trương lập danh 

sách,  truy vết, khai báo y tế 

công nhân,  đi làm tại các 

công ty, khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 

Bắc Ninh và các địa phương 

khác 

 

 

 

   Kính gửi: - Công an huyện Hữu Lũng; 

      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Hữu Lũng. 

   

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để kịp thời thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 có hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn khẩn trương lập danh sách, yêu cầu khai báo y tế tất cả 

các công nhân, người lao động đi làm việc tại các Công ty, khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các địa phương khác. 

 Danh sách gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện và Công an huyện 

trước 17 giờ 00 phút, ngày 18/5/2021. 

 (Theo mẫu danh sách gửi kèm) 

 2. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. 

 Yêu câu UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nghiêm túc, không để 

sót trường hợp nào, ai không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

  CHỦ TỊCH 

  

 

  

 

 

Bùi Quốc Khánh 

 

 

 



DANH SÁCH 

Công nhân, người lao động làm việc tại các Công ty, khu công nghiệp của xã………………… 

 

 

 

STT Họ và Tên Năm sinh Nơi làm việc 

(tên, địa chỉ Công ty/Khu công 

nghiệp) 

Hộ khẩu thường trú 

(thôn, xóm/xã/huyện) 

Ghi chú 

      

      

      

      

 

 

              CHỦ TỊCH XÃ………………. 

                 (Ký tên, đóng dấu) 
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