
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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

V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp do chủng mới của vi rút Corona

(nCoV) gây ra.

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 02 năm 2020

                  Kính gửi:
- Trưởng phòng cơ quan Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị, thành phố.

Thực hiện Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội; Công văn số 643/UBND-VP ngày 24/01/2020
của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Giám đốc Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội đề nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ công
chức, viên chức và người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp
phòng, chống dịch nCoV nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân và
người lao động, không để dịch lây lan.

2. Trưởng phòng LĐ - VL - TL chủ động phối hợp với các địa phương, cơ
quan liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nắm bắt số lao động người
Trung Quốc đang lưu trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, lao động người Trung
Quốc về nước nghỉ lễ ăn Tết và chuẩn bị quay trở lại làm việc tại các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo các doanh nghiệp đẩy lùi thời gian xuất
cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có trường hợp
nhiễm bệnh nCoV, trong trường hợp cần xuất cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt
các yêu cầu của cơ quan chức năng.  Phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao
động trở lại địa phương từ vùng có dịch, người nhiễm hoặc nghi nhiễm vi rút
(nCoV) và đề xuất các giải pháp kịp thời nếu có.

3. Phòng BTXH phối hợp với các cơ sở trợ giúp xã hội, phòng Lao động-
Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tăng
cường kiểm tra, chăm sóc y tế, để chủ động phòng ngừa dịch nCoV. 

4. Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, tập trung các hoạt động vệ sinh khử trùng các cơ sở giảng dạy.

5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các biện pháp
phòng chống lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường



phòng chống, phun thuốc khử trùng tại trung tâm. Theo dõi, phát hiện kịp thời
và báo cáo về Sở các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý.

6. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố
chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, phối
hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời
xử lý đồng thời tổng hợp báo cáo về Sở tình hình triển khai thực hiện.

7. Văn phòng Sở làm đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn
vị trực thuộc và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã,
thành phố theo dõi nắm tình hình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.

Đề nghị trưởng phòng cơ quan Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc, phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương
thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Danh
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