
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

       Số: 625    /SLĐTBXH-VP 
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                         Kính gửi:   

- Trưởng các phòng Sở; 

                - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

                                          

       Thực hiện Công văn số 05-CV/BCĐ ngày 25/3/2020 của BCĐ phòng,  

chống dịch bệnh Covid – 19 Tỉnh Hà Tĩnh về việc chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ cấp bách công tác phòng chống dịch Covid – 19; Công văn số 

1856/UBND-VX1 ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai một số 

nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới; Giám đốc 

Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid – 19 

và các nội dung sau đây: 

 1. Theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh; phân công công 

chức, viên chức trực (kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc), tiếp nhận xử lý 

các nội dung phát sinh trong quá trình chống dịch; chủ động, sẵn sàng các 

phương án phòng, chống dịch khi có yêu cầu của cấp trên. 

2. Chỉ đạo và quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, lao 

động thuộc thẩm quyền sử dụng về các yêu cầu của công tác phòng chống 

dịch đồng thời chuẩn bị tinh thần có thể tham gia để phục vụ phòng chống 

dịch Covid – 19 khi có triệu tập. 

 3. Thường xuyên báo cáo kết quả phòng chống dịch và các nội dung 

liên quan về Phòng Lao động Việc làm (Thường trực phòng chống dịch Covid 

– 19) và phòng chuyên môn. 

 4. Trưởng phòng Lao động Việc làm, Tổ phòng chống dịch theo Quyết 

định số 611/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/02/2020 của Giám đốc Sở phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, báo cáo các 

nội dung thuộc nhiệm vụ của ngành lên cấp trên và các cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định. 

 Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Giám đốc Sở yêu cầu các 

tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về kết quả phòng chống dịch của đơn vị theo quy định. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ (Để chỉ đạo); 

- VP Sở; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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