
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

                      

Số:            /SLĐTBXH-VP 
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các  

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
      

Tây Ninh, ngày     tháng 12  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 3007/UBND-VHXH ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công 

văn số 3046/UBND-VHXH ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

thực hiện công tác 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 thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh của tỉnh. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao 

nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong 

việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp công chức, 

viên chức, người lao động đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế khi có 

yêu cầu hoặc khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế; 

chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công 

cộng; nhà máy, xí nghiệp...Tiếp tục cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone. 

4. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không 

cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế... theo đúng quy định. Các 

đơn vị 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 Ban Giám đốc Sở để thống nhất 

với Sở Y tế và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. 

5. Thủ trưởng các đơn vị: Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã 

hội, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, 

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 



chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ sở 

bảo trợ xã hội. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh 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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