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TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện công văn số 286/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/3/2020 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tuyên truyền 

và triển khai phòng dịch Covid-19 đối với người lao động đang làm việc tại 

nước ngoài. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để kịp thời 

nắm bắt tình hình người lao động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đang làm 

việc tại nước ngoài nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin tới người lao động về 

tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, các đầu mối liên hệ, bảo 

hộ công dân. UBND thành phố đề nghi ̣UBND các phường, xa ̃và cơ quan, đơn 

vi ̣liên quan thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Tuyên truyền rộng rãi với các hình thức phù hợp về biện pháp của Trung 

tâm Lao động ngoài nước đã triển khai ứng dụng COLAB SOS trên hệ điều 

hành iOS (App Store) và Android (CH Play) hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao 

động khi cần thiết. Ứng dụng cho phép người lao động đang làm việc tại nước 

ngoài gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tới Trung tâm Lao động ngoài nước 24h/24h 

để thông tin yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp nhằm giúp người lao 

động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài phòng chống dịch bệnh, kịp thời hỗ 

trợ người lao động trong trường hợp khẩn cấp (Hướng dẫn chi tiết tải, cài đặt và 

sử dụng ứng dụng COLAB SOS tại địa chỉ Website: www.colab.gov.vn). 

- Tuyên truyền, hướng dẫn tất cả các gia đình có người thân đi từ vùng 

dịch trở về, nhất là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác 

đang công bố có dịch, phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan y tế và 

chính quyền địa phương nơi cư trú. Đồng thời báo cáo UBND thành phố (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trong nội dung báo cáo nhanh hàng 

ngày số liệu liên quan đến lao động, về tình hình người lao động đang việc ở 

nước ngoài trở về nước hoặc dự kiến sẽ về nước, gồm: Họ và tên, năm sinh, giới 

tính, quê quán, thời gian đi và nơi làm việc, thời gian trở về hoặc sẽ trở về, sân 

bay nhập cảnh hoặc dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam, số điện thoại liên hệ (đối 

với trường hợp đã nhập cảnh thì ghi tình trạng sức khỏe, cách ly). 

http://www.colab.gov.vn/
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2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thường xuyên đôn đốc các phường xã báo cáo hàng ngày số liệu liên 

quan đến công dân, người lao động, về tình hình công dân đang học tập, làm 

việc ở nước ngoài và các quốc gia đang công bố dịch trở về nước hoặc dự kiến 

sẽ về nước, tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Lao động - Thương  binh và 

Xã hội kịp thời. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Thưc̣ hiêṇ đăng tải công văn này và công văn số 286/SLĐTBXH-BTXH 

ngày 03/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc 

phối hợp tuyên truyền và triển khai phòng dịch Covid-19 đối với người lao động 

đang làm việc tại nước ngoài (gửi kèm) trên Trang Thông tin điêṇ tử thành phố. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣khẩn trương thưc̣ hiêṇ./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;   

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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