
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

                      

Số:            /SLĐTBXH-VP 
V/v tiếp tục tăng cường công tác  

phòng, chống dịch COVID - 19 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
      

Tây Ninh, ngày     tháng 10  năm 2020           

 

                                Kính gửi:  

           - Các Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

           - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

           - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

       

Thực hiện Công văn số 2514/UBND-VHXH, ngày 15/10/2020 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc, Hiệu trường Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, Trưởng các phòng chuyên 

môn trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không lơ là chủ quan, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và địa phương. 

2. Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị, Cơ sở cai 

nghiện ma túy: Tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường thực 

hiện kiểm tra chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh  

tại Cơ sở. 

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 triển khai thực 

hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, VP Sở, Quân. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 


		2020-10-21T03:45:30+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-21T07:45:20+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-21T07:45:20+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-10-21T07:45:21+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




