
 

 

  Kính gửi: 

  - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở, Văn phòng sao gửi văn bản: 

- Công văn số 525/UBND ngày 18/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh của tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 16/3/2020. 

- Công văn số 542/UBND-VHXH ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc tạm dừng hoạt động các dịch vụ: chiếu phim, quán bar, massage, 

xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử (online và 

offline) trên địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 544/UBND-VHXH  ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc chỉ đạo  tăng cường công tác tuyên truyền chống kỳ thị người nước 

ngoài, khách du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Toàn văn văn bản được đính kèm trên hệ thống EgovOffice và đã được 

đăng tải trên mục “Văn bản chỉ đạo điều hành” và “Thông tin tuyên 

truyền” tại Website thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Tây Ninh. 

Địa chỉ:  

http://www.soldtbxh.tayninh.gov.vn 

Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, Trường Cao 

đẳng nghề Tây Ninh khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông báo và triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số:          /SLĐTBXH-VP     Tây Ninh, ngày       tháng  3  năm 2020 

              V/v sao gửi văn bản   

http://www.soldtbxh.tayninh.gov.vn/
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