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 THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19                                

trong tình hình mới 

 

Thực hiện Công văn số 4998/UBND-KSTT ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục tiển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Đà Nẵng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng các phòng chuyên 

môn, Chi cục thuộc Sở tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã 

đề ra; đồng thời, tăng cường các biện pháp cấp bách sau: 

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 

2315/SLĐTBXH-VP ngày 27/7/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; 

2. Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm kể từ 13 

giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới; khuyến khích sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ http://dichvucong.danang.gov.vn), dịch 

vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính; 

3. Tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp kể từ 13 

giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới; 

4. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không để 

đình trệ công việc; đảm bảo tiến độ nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ có thời 

gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; 

5. Bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định; 

6. Thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động toàn ngành thực hiện các biện pháp khai báo y tế, thực hiện các quy 

trình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và hướng dẫn 

của cơ quan y tế; 

7. Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế https://moh.gov.vn, Cục Y tế dự 
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phòng Bộ Y tế https://vncdc.gov.vn, cổng thông tin điện tử Đà Nẵng 

https://danang.gov.vn, trang thông tin điện tử Sở Y tế https://soyte.danang.gov.vn; 

8. Đối với các đơn vị tập trung nuôi dưỡng trực thuộc Sở 

a) Tiếp tục triển khai Công văn số 2315/SLĐTBXH-VP ngày 27/7/2020 về việc 

triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tập trung khẩn trương 

rà soát các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị mình; đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm việc khử 

trùng, diệt khuẩn; thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế, giám sát sức khỏe cho cán 

bộ, đối tượng tại đơn vị triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh;chuẩn bị đầy đủ 

các vật tư y tế phòng dịch; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp 

đầy đủ thực phẩm tươi sạch, rõ nguồn gốc, đảm bảo nguồn nước sạch; đảm bảo đúng 

tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết tại đơn vị; 

b) Tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng: Đề nghị tập trung 

toàn bộ nguồn lực, điều chuyển, phân công viên chức và người lao động tại đơn vị để 

chăm sóc y tế, sức khỏe; nâng cao thể trạng cho các cụ; 

c) Tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng: Chú trọng kiểm soát, thực hiện cách ly đối với 

các đối tượng mới tiếp nhận; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, học viên theo hướng dẫn của cơ sở y tế; vệ sinh 

khử trùng, diệt khuẩn. Trong trường hợp thật sự cần thiết mới cho người ra vào Cơ sở, 

đảm bảo việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang theo qui định; 

9. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao 

động tại đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định 

phòng, chống dịch tại công sở; 

10. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành 

chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Nguyễn Văn An 

GIÁM ĐỐC 
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