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CÔNG ĐIỆN
Về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
COVID-19 trong đợt cao điểm
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi
đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính
phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ1 và
chỉ đạo của Bộ trưởng về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
- Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ
thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị mới đến công sở nhưng tối đa không quá 30% số công chức,
viên chức và người lao động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp khối đào tạo và nghiên
cứu khoa học bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Thường xuyên
theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao
động thuộc quyền quản lý, nghiêm cấm lạm dụng việc cách ly để nghỉ làm việc riêng,
không đảm bảo tiến độ công việc.
- Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục
hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh
nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.
- Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện của cơ quan,
đơn vị. Tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như đào tạo, huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động; sàn giao dịch việc làm tại các Trung tâm dịch vụ việc
làm; tuyển chọn, đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,…
- Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao
động lây nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định
phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
- Rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ
quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là những người có liên
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quan từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có
khả năng lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, để có biện pháp xử lý y
tế phù hợp.
- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các giải
pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết
liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và tập trung tháo gỡ
khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời
sống nhân dân; phát động mạng lưới xã hội hỗ trợ, quan tâm bảo đảm an toàn cho các
đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế (hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi,
người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai,…) để phòng, chống dịch COVID-19.
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số
chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định pháp luật hiện
hành, thực hiện chi trả, hỗ trợ đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động
tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ
quan, đơn vị.
3. Về một số lĩnh vực chuyên môn, cụ thể:
3.1. Cục Quản lý lao động ngoài nước:
- Chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động
đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020.
- Chỉ đạo các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận
động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về
phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch
COVID-19; tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người
lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
- Khẩn trương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký hợp đồng cung ứng
lao động kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.
3.2. Cục Việc làm, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương:
- Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn,
giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động.
- Theo dõi, nắm chắc tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người
lao động và người sử dụng lao động tại các địa phương (cập nhật, thống kê số liệu
thường xuyên) để kịp thời đề xuất 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.
3.3. Các Cục: Người có công, Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn
xã hội, các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng
- Tăng cường hướng dẫn các địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định
phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có
công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma
túy, bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng.
- Rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý; thực
hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là người cao tuổi,
người có bệnh lý nền. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch, bảo
đảm an toàn cho đối tượng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở.
Tạm dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở đến hết ngày 15 tháng 4
năm 2020.
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- Chỉ đạo thực hiện việc chi trả trực tiếp trợ cấp ưu đãi người có công và trợ
cấp bảo trợ xã hội phải bảo đảm an toàn cho đối tượng và người chi trả. Chỉ đạo các
cơ sở phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế tại địa bàn để xây dựng phương án dự
phòng về thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định của ngành y tế nếu
xảy ra trường hợp đối tượng tại cơ sở nhiễm COVID-19. Trong trường hợp cần tiếp
nhận các đối tượng mới vào các cơ sở, phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của
Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.
- Các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng thực hiện nghiêm
các quy định, quy trình của Bộ Y tế và y tế địa phương trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19.
3.4. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về
tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
tuyển sinh, đào tạo trực tuyến, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị được bố trí làm
khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, cần chuẩn bị tốt nhất các điều
kiện, bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm đối với cán bộ, công chức, viên chức, giáo
viên, người lao động và những người có liên quan tại cơ sở.
3.5. Thanh tra
- Thông báo tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020 và mọi phản ánh,
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến qua số điện thoại: 024.38265964
hoặc 024.39362916 và thư điện tử: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn; tăng cường
xử lý đơn thư gửi qua bưu điện.
- Tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được Bộ
trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các
tỉnh, thành phố đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 (trừ những trường hợp phải tiến
hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm); áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối
với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số
17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của
doanh nghiệp.
3.6. Văn phòng chủ trì, phối hợp với Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục
Người có công, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Vụ Bảo hiểm xã hội và các đơn
vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ việc phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn, triển
khai Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đến hết ngày 15 tháng
4 năm 2020.
3.7. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo
của Bộ trưởng và Lãnh đạo địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả
trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng
- đủ - kịp thời”; căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cơ quan có
thẩm quyền giao để chủ động đề nghị Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ
cấp, gộp trước 02 (hai) tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả; phối hợp với
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các cấp, ngành ở địa phương lựa chọn thời gian tổ chức thực hiện công tác chi trả
đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có biện pháp 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.
- 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.
- Phối hợp với Công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng việc
đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; tạm dừng tiếp
nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các
cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào
cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 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 cơ sở cai nghiện ma túy hoặc
giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy
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.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Giao
Văn phòng theo dõi, hướng dẫn và định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả và đề xuất giải
quyết những vướng mắc phát sinh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế; Công an; Ngoại giao; Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH.
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