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

                      
Thực hiện Công văn chỉ đạo số 368/UBND-KGVX, ngày 28/4/2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-

19 trong dịp Lễ 30/4 và 01/5. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 

yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, khẩn trương triển khai thực 

hiện tốt các nội dung công việc sau đây: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền trong nội bộ tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhất là tại nước láng giềng Campuchia và 

Lào có chung đường biên giới với nước ta dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên 

diện rộng, nguy cơ xâm nhập vào An Giang là rất lớn để cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Tích cực tham gia 

tuyên truyền, vận động người dân cũng như thân nhân gia đình phòng, chống 

dịch bệnh. 

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhỡ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện nghiêm giải 

pháp 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế), 

đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; hạn chế đi lại tụ tập đông 

người; hạn chế tổ chức các hội nghị, hội họp cũng như tham gia các sự kiện khi 

không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn an toàn phòng, chống dịch. 

3. Động viên, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 không nên tổ chức đi du lịch ngoài tỉnh, nhất là 

những địa phương có nguy cơ cao dịch bệnh trong cộng đồng. Khi có cá nhân 

của cơ quan, đơn vị trở về từ vùng dịch hoặc quan hệ, tiếp xúc với những người 

bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2, phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để tiến hành khai báo y tế, 

theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Chủ động phân công, bố trí người trực xử lý, giải quyết kịp thời các công 

việc phát sinh đột xuất, đồng thời tổ chức canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn 

vị. Trung tâm Bảo trợ xã hội và Cơ sở điều trị, cai nghiện chú ý tăng cường các 

biện pháp quản lý đối tượng cũng như lực lượng ứng trực. Thường xuyên liên hệ 

với cơ quan chức năng của địa phương để phối hợp thực hiện tốt các phương án, 

kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh-trật trự trong dịp Lễ 30/4, 01/5.   
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Sau Lễ, chậm nhất đến trước 9 giờ, ngày 03/5/2021 các Phòng, đơn vị tập 

hợp báo cáo nhanh tình hình về Sở, nhất là những vấn đề nổi cộm phát sinh đột 

xuất, để tập hợp báo cáo UBND tỉnh (theo Công văn 352/UBND-TH, ngày 26 

tháng 4 năm 2021). 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai 

và tổ chức thực hiện nghiêm những nội dung công việc nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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Châu Văn Ly 
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