UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 791 /SLĐTBXH-VP

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Công điện số 2192
của Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công điện số 2192-CĐ/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh ủy về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19, Giám đốc Sở yêu cầu
Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:
1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của cấp
trên về phòng chống dịch Covid – 19 và Văn bản số 681/SLĐTBXH-VP ngày
01/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở về tiến độ, chất
lượng nhiệm vụ được giao và các nội dung liên quan đến phòng chống dịch
Covid – 19.
3. Thanh tra Sở phối hợp Văn phòng Sở thường xuyên kiểm tra việc chấp
hành chỉ đạo của cấp trên trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong toàn ngành.
4. Tổ phòng chống dịch và các đơn vị thường xuyên báo cáo kết quả và
các nội dung liên quan về lãnh đạo Sở và các cơ quan chức năng theo quy định.
Yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
Gửi bản điện tử.
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