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V/v phối hợp quản lý, hỗ trợ 

 lao động trở về địa phương      

Bắc Giang, ngày      tháng 7  năm 2021 

                  

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. 

 

Thời gian qua, được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố, phần lớn 

lao động lưu trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có việc làm đã được tạm thời 

đưa trở về địa phương theo nguyện vọng. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát, các huyện có các khu công 

nghiệp của tỉnh đã chuyển trạng thái sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp đã trở lại hoạt động và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng 

của tỉnh vận động người lao động trở lại làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số lao 

động thông tin tới các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang cũng như của địa 

phương nơi thường trú bày tỏ nguyện vọng được đưa trở về nơi thường trú.  

Theo kế hoạch của tỉnh Bắc Giang thì dự kiến sau ngày 10/7/2021, huyện 

Việt Yên và một số xã của huyện Yên Dũng, nơi có nhiều lao động ngoài tỉnh đang 

lưu trú sẽ chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; khi đó, người lao động của các tỉnh có thể chủ động trở về 

địa phương nơi thường trú khi có nhu cầu (tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa 

phương cấp cho người lao động giấy xác nhận các lần xét nghiệm âm tính với Sars-

Cov-2 để người lao động xuất trình cho các địa phương khi có yêu cầu).  

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và quản lý lao động, UBND 

tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo với UBND các tỉnh, thành phố về tình hình 

người lao động có thể trở về địa phương sau ngày 10/7/2021 như trên. Trường hợp 

các tỉnh, thành phố đến đón người lao động có nguyện vọng về sớm thì chủ động 

liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang để được hỗ trợ.   

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của UBND 

các tỉnh, thành phố! 
  
          

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở: Lao động-TB&XH, Y tế, GTVT; 

Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh:  

+ CVP, TKCT, TH; 

+ Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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