
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 600 /SLĐTBXH-VP 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trong đợt cao điểm 

       Quảng Trị, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm, Công văn số 1441/UBND-

VX ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 2601/VPCP-

KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

COVID-19; Công văn số 1444/UBND-VX ngày 05/4/2020  của UBND tỉnh về 

tăng cường triển khai các viện pháp phòng, chóng dịch bệnh tại các đơn vị, chợ, 

siêu thị và cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu, Giám đốc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng 

Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay 

các nội dung sau: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Lao động-Thương binh và Xã 

hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 

2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh và của Giám đốc 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan chức 

năng về các biện pháp chống dịch. Người đứng đầu các phòng phòng chuyên 

môn, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về việc để xảy ra lây nhiễm tại phòng, 

đơn vị mình.  

2. Phòng Người có công, Phòng Bảo trợ xã hội phối hợp với Văn phòng 

Sở (bộ phận Kế hoạch Tài chính) theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức 

thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã 
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hội hàng tháng “Đúng - đủ - kịp thời” theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội. 

3. Phòng Bảo trợ xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Lao động-Thương 

binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu 

xây dựng phương án hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

những hộ gia đình khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội.  

4. Phòng Lao động việc làm-An toàn lao động theo dõi, nắm chắc tình 

hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người lao động và sử dụng lao 

động, những lao động tự do bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh tại địa phương 

(cập nhật, thống kê số liệu thường xuyên), kịp thời đề xuất, tham mưu UBND 

tỉnh các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; 

hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra các 

cuộc đình công trong thời gian có dịch COVID-19. 

5. Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tạm dừng tiếp nhận người cai 

nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc và người tâm thần 

kinh vào trung tâm; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc, lập hồ sơ tiếp nhận người tâm thần kinh 

vào trung tâm; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm 

việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động 

phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài hoặc giữa công chức, viên chức, 

người lao động và học viên tại trung tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, thông báo 

„„thông tin y tế” của học viên cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú để 

địa phương quản lý, phối hợp với gia đình để thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định tại cộng đồng. 

6. Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tạm dừng tiếp 

nhận đối tượng vào trung tâm, tạm dừng các hoặc động thăm gặp đối tượng tại 

trung tâm để thực hiện “cách ly xã hội”. 

7. Ban Quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch trong cán bộ, viên chức và người lao động. Đảm 

bảo giữ gìn an ninh trật tự tại các Nghĩa trang liệt sỹ, an toàn cho du khách đến 

di chuyển hài cốt liệt sỹ. 

8. Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo cho phép người lao động 

được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông 

báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián 

tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) ngay sau khi Chính phủ cho 

phép. 

9. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao đầu năm để chủ 

động đề nghị Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí  
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trong tháng 4/2020 để thực hiện chi trả trợ cấp, gộp trước hai tháng trợ cấp hàng 

tháng (tháng 4 và tháng 5) trong một lần chi trả. Phối hợp với Bưu điện các 

huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thực hiện công tác chi trả trực tiếp tiền trợ 

cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng 

“Đúng - đủ - kịp thời”  cho đối tượng; đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có 

phương án để thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh cho các 

đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đảm bảo chính xác, kịp thời. 

10. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang theo quy định tại các chợ dân sinh, siêu thị, nơi công cộng, hạn 

chế tiếp xúc đông người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. 

 Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, 

phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Lao động-TB&XH (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TX,TP (phối hợp); 

- Bưu điện tỉnh (phối hợp); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Linh 

 


		2020-04-07T10:53:20+0700
	Việt Nam
	Phan Văn Linh<phanvanlinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-07T14:08:23+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<soldtbxh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




