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                             Kính gửi:     Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

                      

Thực hiện Công văn số 4750/LĐTBXH-VP ngày 02 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid- 19; 

Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1255/UBND-

KGVX ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn; Công văn số 1256/UBND-KGVX ngày 30 tháng 

11 năm 2020 về việc thực hiện Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1271/UBND-KGVX ngày 03 tháng 12 

năm 2020 về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 1699/CĐ-TTg ngày 

02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

đơn vị về Công văn số 4750/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội; Công văn số 1255/UBND-KGVX, Công văn số 1256/UBND-KGVX, 

Công văn số 1271/UBND-KGVX của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá 

nhân, đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm giải 

pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai 

báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi 

công cộng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tay và các vật dụng, bề mặt tại gia 

đình và nơi làm việc,…  

- Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị phải 

bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không phát tán những thông tin tiêu cực, bịa đặt gây 

hoang mang dư luận; hạn chế đi đến các địa phương đang có ca mắc tại cộng 

đồng khi không thực sự cần thiết; trước mắc đối với các trường hợp trở về từ 

Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại gia đình; khi có 

các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở, yêu cầu khai báo ngay cho cơ sở 

y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.  

- Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan 

tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, như tập huấn, tuyên truyền… khi chưa 
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thực sự cấp bách và cần thiết; trường hợp thật cần thiết, để đảm bảo theo yêu cầu 

nhiệm vụ phải báo cáo xin ý kiến và được đồng ý của BGĐ hoặc được đồng ý 

của UBND tỉnh và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, bố trí giãn cách… theo đúng quy định. Khi 

tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là 

từ các nước có nguy cơ cao phải báo cáo và có ý kiến của cơ quan y tế. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội: Tuyên 

truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid- 

19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; đồng thời thường xuyên tự đánh giá việc 

thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch tại cơ sở. 

3. Phòng Lao động- Việc làm phối hợp các cơ quan liên quan tuyên 

truyền nhắc nhở các doanh nghiệp có sử dụng lao động phải đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại đơn vị sản xuất. 

4. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch 

bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch 

bệnh và không tuân thủ đúng các quy định hiện hành về khai báo y tế, giãn cách 

xã hội hoặc cách ly (nếu có). 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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Châu Văn Ly 
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