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Số:            /SLĐTBXH-VP 
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  

nghiêm túc các biện pháp cấp bách  

 phòng, chống dịch Covid-19  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
      

Tây Ninh, ngày     tháng       năm 2020           

 

                                Kính gửi:  

           - Các Phòng chuyên môn; 

           - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

           - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

              

Thực hiện Công văn số 785/CV-VHXH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách 

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 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Thủ 

tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội đến ngày 22/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, 

yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật cần thiết như mua 

lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị dừng hoạt động và các 

trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét 

khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện và tại nơi công cộng. 

2. Bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ 

thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến 

đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các 

nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc tại nhà phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, sẵn 

sàng đến làm việc khi được triệu tập; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm 

dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. 

 3. Các phòng chuyên môn: Văn phòng, Người có công, Bảo trợ xã hội - Trẻ 

em và Bình đảng giới, Dạy nghề - Lao động vệc làm và An toàn Lao động phối 

hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương rà soát các đối tượng, tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ theo Nghị 
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quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; phối hợp với Liên đoàn Lao động giám 

sát việc thực hiện giải quyết các chính sách lao động cho công nhân đảm bảo thỏa 

đáng, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. 

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:                                                                                GIÁM ĐỐC                                                         
- Như trên;                                                                                      

- Lưu VT. 
Quân 


		2020-04-17T03:27:26+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-04-17T06:48:28+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




