
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

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 Lạng Sơn, ngày       tháng  3  năm 2020 

V/v Hướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn 501/CV-BCĐ, ngày 20/3/2020 về việc Hướng dẫn 

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Lạng Sơn,  Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc, 

trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (gọi tắt là các đơn vị)  thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Y tế “Hướng dẫn phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động” (Được gửi kèm 

công văn này trên hệ thống VN-iOffice); đảm bảo các nguồn lực để thực hiện phòng 

chống dịch bệnh tại nơi làm việc như: Cung cấp chỗ rửa tay với xà phòng hoặc các 

sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); sử dụng khẩu trang đúng quy 

định; duy trì thường xuyên việc khử trùng các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc 

bằng các chất khử khuẩn thông thường,...).  

2. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng  Sở để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                        

- Lãnh đạo Sở;   

- C, PCVP;                                                                    

 - Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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