
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
Số:          /SLĐTBXH-LĐVLGDNN 

V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 29/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6592/UBND-

KGVX về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 6526/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (có văn bản kèm theo hoặc đăng tải tại mục THÔNG BÁO trong Cổng 

thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: sldtbxh.daklak.gov.vn). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp triển khai, thực hiện và báo cáo về Sở để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban giám đốc; 
- Lưu: VT, LĐVLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Trọng Tùng 
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