
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-VP Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2020 

V/v thực hiện Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 

Triển khai, thực hiện sổ tay hướng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi: 

   - Các phòng và tương đương; 

   - Các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1198/UBND-KGVX, ngày 28/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chông Covid-19; Công văn số 2601/SYT-NVYD, ngày 30/9/2020 về việc 

triển khai, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 tại công đồng trong trạng thái bình thường mới.  Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng chuyên môn và tương đương; các đơn 

vị trực thuộc, trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (các đơn vị) thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh, trong đó: 

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các 

địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ 

khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các biện 

pháp này theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

b) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các 

trường hợp vi phạm. 

c) Chú trọng phòng, chống dịch tại các đô thị lớn, địa bàn tập trung đông 

dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công 

nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly...; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không 

để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế, nơi cách ly tập trung. Xét 

nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng; thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền. 
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d) Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện 

pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

đ) Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có phương án cụ thể và thường xuyên 

rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do 

ngành Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, 

chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý. 

e) Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện 

pháp khoanh vùng thật gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, 

kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên 

diện rộng. 

2.  Đề nghị các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động về nội dung sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại 

cộng đồng trong trạng thái bình thường mới do Bộ Y tế ban hành và triển khai thực 

hiện các nội dung phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến lĩnh vực của ngành, 

đơn vị. 

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

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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