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VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 2383 /LĐTBXH-VP 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ  

trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

T 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đã ban hành 

Công văn số 2308/LĐTBXH-VP ngày 19/7/2021 về việc tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 843/QĐ-LĐTBXH ngày 

23/7/2021 ban hành Phương án ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách 

xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị trên địa bàn thành phố Hà Nội quán triệt nội dung các văn bản nêu trên, tiếp 

tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ 

quan, đơn vị. Báo cáo thông tin kịp thời về các trường hợp công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị là bệnh nhân COVID-19 (F0), đối tượng tiếp 

xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) và những vấn đề phát sinh liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của Bộ (qua Văn phòng Bộ, điện thoại: 024.3826.9536, 

di động: 0911191122 hoặc phongtkth@molisa.gov.vn). 

Bộ thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- UBND thành phố Hà Nội; 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH(HĐ). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Vũ Xuân Hân 
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