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THÔNG BÁO
Về việc kiểm soát người, phương tiện qua lại địa bàn huyện 

và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất
tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó 
lường, trên địa bàn huyện Tân Trụ đã xuất hiện ca F0 trong cộng đồng.

Căn cứ Công văn số 6619/UBND-VHXH ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 6620/UBND-VHXH ngày 
11/7/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong 
hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp.

UBND huyện Tân Trụ thông báo:
1. Bắt đầu từ 00 giờ ngày 13/7/2021 huyện Tân Trụ sẽ kiểm soát chặt 

chẽ mọi phương tiện và người qua lại giữa địa bàn huyện Tân Trụ với các huyện 
giáp ranh huyện Tân Trụ (Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường 
hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chở nguyên vật 
liệu sản xuất... và các hoạt động khác theo kế hoạch phối hợp hoặc thông báo 
của UBND các huyện, thành phố).

2. Đối với các doanh nghiệp đã xây dựng và thực hiện tổ chức sản xuất 
phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại 
chỗ” thì tiếp tục hoạt động bình thường. 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế 
hoạch; Liên đoàn Lao động huyện; UBND xã, thị trấn phối hợp kiểm tra việc 
thực hiện của các doanh nghiệp.

3. Đối với các doanh nghiệp còn lại (chưa thực hiện tổ chức sản xuất 
phương châm “3 tại chỗ”) chậm nhất đến 00 giờ ngày 13/7/2021 phải xây 
dựng và thực hiện tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”. Lưu ý, 
phương án phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 
số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và hướng dẫn 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp đặc biệt vì nhiệm vụ thực hiện công 
tác phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng và tình huống khẩn cấp 
khác, yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo ngay cho 
Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

Khi xây dựng xong phương án sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” 
các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo ngay cho UBND huyện, Sở Kế 



hoạch và Đầu tư (theo thẩm quyền quản lý) để phối hợp với các ngành chức 
năng liên quan tiến hành thẩm định, nếu đáp ứng yêu cầu và đảm bảo an toàn thì 
được phép hoạt động.

Kể từ  00 giờ ngày 13/7/2021, doanh nghiệp nào không thực hiện tổ chức 
sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” thì phải tạm ngưng hoạt động cho đến 
khi có phương án tổ chức sản xuất đảm bảo phương chăm “3 tại chỗ” hoặc cho 
đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên đoàn Lao 
động, UBND xã, thị trấn và các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện của từng doanh nghiệp theo thẩm quyền. Doanh nghiệp nào đảm bảo 
phương châm “3 tại chỗ” thì cho phép hoạt động bình thường; doanh nghiệp 
nào không đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” thì kiên quyết đề nghị tạm ngưng 
hoạt động. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và 
Truyền thanh huyện; các cơ quan liên quan; UBND xã, thị trấn thông tin, tuyên 
truyền nội dung thông báo này cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và 
doanh nghiệp trong toàn huyện nắm và thực hiện.

Thông báo này thay thế Thông báo số 2109/TB-UBND ngày 11/7/2021 
của UBND huyện Tân Trụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các CQ, ban, ngành, MT-ĐT huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- CVP, PCVP;
- NCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           
CHỦ TỊCH

Trương Thanh Liêm
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