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Tây Ninh, ngày     tháng       năm 2020           

 

                                Kính gửi:  

           - Các Phòng chuyên môn; 

           - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

           - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; 

           - Phòng LĐTBXH huyện, thị xã, thành phố. 

              

Thực hiện Công văn số 1713/UBND-VHXH ngày 29/7/2020 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trên dịa bàn tỉnh. 

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

đơn vị trực thuộc Sở, Hiệu trường Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, Trưởng các 

phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện 

nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất 

cảnh giác; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, 

không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.  

Lưu ý các nội dung: 

- Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế như thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách 

an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện. 

- Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc 

cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho công chức, viên chức, 

người lao động; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, 

không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy 

định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Đối với các hội nghị, hội thảo, tập huấn thực sự cần thiết phải tổ chức thì 

báo cáo Giám đốc Sở quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây 

nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y 

tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 
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 2. Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1676/UBND-VHXH ngày 25/7/2020 về việc triển 

khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 

và Thông báo kết luận số 5259/TB-VP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ngày 27/7/2020. 

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

môn, các đơn vị trực thuộc Sở, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, Phòng Lao động 

– Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                                KT. GIÁM ĐỐC                                                         

- Như trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, VP Sở, Quân. 
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