
 UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 VÀ XÃ HỘI 
 

 Số: 205 /SLĐTBXH-VP Long An, ngày 03  tháng  02  năm  2020 

 V/v phòng, chống bệnh viêm phổi cấp 

 do chủng mới của vi rút Corona 

 (văn bản chỉ đạo lần 2) 

   

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công 

văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ LĐTBXH về việc phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế 

hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh, Giám đốc 

Sở LĐTBXH đề nghị Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Sở tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 

LĐTBXH, Giám đốc Sở để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

2. Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các 

hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ngành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên giao dịch việc làm,... 

trường hợp cần thiết báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định. 

3. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê 

ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển 

qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. 

4. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo Sở 

LĐTBXH danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ 

Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện 

pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời 

theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam. 

5. Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tạm dừng cấp giấy phép 

lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian 

Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV. 

6. Trung tâm Công tác xã hội Long An, Cơ sở cai nghiện ma túy Long An, 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện 



các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, 

tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động 

phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở. 

7. Phòng Lao động - Việc làm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, thống kê, cập nhật hàng ngày các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao 

động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số 

lao động nước ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại 

Việt Nam,...) để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH các giải pháp xử lý 

khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh nCoV. 

8. Rà soát, nắm rõ số lượng người lao động của tỉnh làm việc tại các nước 

đã có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; khuyến cáo các doanh nghiệp tạm 

thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước 

có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, 

người lao động cần phải được quán triệt để chủ động các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh nCoV, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng 

Việt Nam và nước tiếp nhận lao động. 

9. Phòng 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 đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh khử trùng phòng học, nơi học để 

phòng, chống dịch bệnh nCoV. Cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tập trung 

phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

10. Phân công Tổ ứng cứu phòng, chống dịch bệnh nCoV cơ quan Sở theo 

dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan tới việc phòng, chống dịch bệnh nCoV, kịp 

thời đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch 

bệnh nCoV. 

11. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, phối hợp với các phòng, đơn vị, cơ 

quan liên quan thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình tại đơn vị để tổng hợp 

báo cáo, kịp thời đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp xử lý. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP (Hue). 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Mai 
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