
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2595 /LĐTBXH-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021 
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở 

cơ quan, đơn vị 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị 

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu: 

1. Từ ngày 09/8/2021, Bộ tổ chức họp, chỉ đạo công việc với các đơn vị 

ngoài trụ sở 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội qua hình thức trực tuyến cho đến 

khi có thông báo mới. 

2. Các đơn vị ngoài trụ sở 12 Ngô Quyền gửi hồ sơ, văn bản qua Phòng 

Hành chính, Văn phòng Bộ, không tiếp xúc và chuyển trực tiếp cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở 12 Ngô Quyền, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

3. Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật nếu để công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị lây nhiễm dịch Covid-19 do lơ là, chủ quan, không tuân thủ đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 của Bộ; 

- Lưu: VT, TH(V). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG                         

 

 
 

 
 

Vũ Xuân Hân 
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