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V/v tăng cường công tác phòng, 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tiền Giang, ngày        tháng  7 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc sở. 
 

Thực hiện Công văn số 3494/UBND-VHXH ngày 28 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc sở, Chi cục Phòng, chống tệ nạm xã hội, các đơn vị trực 

thuộc sở thực hiện quán triệt công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, 

đơn vị thực hiện nghiêm các việc sau: 

- Quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý; tạm dừng các chuyến công tác, học tập, tham quan, du lịch chưa 

cần thiết đến các vùng có dịch trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu chấp hành đeo 

khẩu trang nơi công cộng, khi đi ra đường và sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. 

- Khẩn trương rà soát, nắm danh sách công chức, viên chức, người lao 

động trở về Tiền Giang từ vùng có dịch từ ngày 08/7/2020 trở lại đây; phối hợp 

với cơ quan Y tế để khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà 

theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống giám sát, phòng chống dịch tại cơ 

quan đơn vị; nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong công tác 

phòng chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ. 

- Tăng cường cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi 

dụng tình hình dịch bệnh để tiến hành phá hoại, gây mất trật tự xã hội, an ninh 

quốc gia. 

- Đối với các trường Trung cấp thuộc sở, Trung tâm Công tác xã hội, Cơ 

sở cai nghiện ma túy tổ chức giám sát đo thân nhiệt, sát khuẩn đối với học viên, 



học sinh khi ra và khuôn viên của đơn vị. Tuyên truyền, vận động học sinh, 

người thân của học viên đeo khẩu trang tại các nơi tập trung đông người. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị 

thuộc và trực thuộc sở nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc sở ;  
- Lưu: VT, VP (1b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Trí 
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