
UBND TỈNH NINH BÌNH 
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 
V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 Ninh Bình, ngày       tháng  05  năm 2021 

 
Kính gửi: 

           - Các phòng nghiệp vụ Sở; 

      - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

    

Thực hiện Văn bản số 226/UBND-VP6 ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Co vid-19; Văn bản số 221/UBND-

VP6 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 570/CĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phòng, 

chống dịch Covid-19; Văn bản số 790/BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc quản lý, cách ly người đã đến Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng nghiệp vụ, 

các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong đơn vị. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà giáo và học 

sinh, sinh viên trong đơn vị tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống 

dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, không tụ tập đông người, hạn chế tổ chức các sự kiện và 

khai báo y tế tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng “NCOVI”, 

“BLUEZONE”. 

- Khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà 

giáo và học sinh, sinh viên trong đơn vị đã đến các địa điểm, địa phương có ca 

nhiễm COVID-19 tại cộng đồng được Bộ Y tế công bố để có biện pháp xử lý y tế 

phù hợp. 

Trường hợp đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà 

giáo, học sinh, sinh viên đi/đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm 

Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế hoặc có tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 

trong vòng 14 ngày vừa qua, phải lập danh sách, thông báo kịp thời cho cơ quan y 

tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của địa phương để thực hiện các biện 

http://tokhaiyte.vn/
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pháp phòng, chống dịch theo quy định. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, nhà giáo và học sinh, sinh viên không nên đến các ổ dịch, các địa 

phương có ca bệnh nhiễm COVID-19. 

- Đối với các đơn vị thực hiện chức năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

tượng (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, Trung tâm Phục hồi chức năng tâm 

thần, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan và Cơ sở cai nghiện ma túy): 

Tạm dừng hoạt động thăm, gặp đối tượng; quán triệt cán bộ, viên chức, người lao 

động đến nhận ca phải thực hiện nghiêm các biện pháp kháng khuẩn người, phương 

tiện, đo nhiệt độ, khai báo lịch trình bản thân trước khi vào đơn vị. 

- Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm: Tổ chức tiếp nhận, thẩm định giải 

quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phải đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch; tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm bằng hình thức 

trực tuyến. 

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường học tập an toàn; 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương triển khai hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 như trang thiết bị kiểm tra thân nhiệt, dung 

dịch rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, ký túc xá và phải đeo khẩu trang trong 

quá trình học trên lớp. 

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo 

cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Sở Lao động TBXH để tổng hợp, báo 

cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm 

về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà giáo, học sinh, sinh viên 

hoặc đối tượng nuôi dưỡng tại đơn vị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành 

nghiêm quy định phòng, chống dịch tại đơn vị. 

(Gửi kèm theo Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Văn bản số 221/UBND-VP6 ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình; 

Văn bản số 790/BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh)./. 

Nơi nhận:     
- Bộ Lao động-TBXH (để BC);                                                                                                  

- UBND tỉnh (để BC);   

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      Lâm Xuân Phương 
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