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Số: 212 /CTHADS-VP 
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 

Cao Bằng, ngày 09 tháng 03  năm 2020 

   

Kính gửi:     - Các phòng chuyên môn thuộc Cục;  

  - Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.  

  

Thực hiện Công văn số 763/BTP-VP ngày 07/03/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 

457/UBND-VP ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh 

phòng, chống dịch Covid-19 và để ứng phó với diễn biến mới của tình hình dịch 

bệnh, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng yêu cầu các phòng chuyên 

môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các 

nội dung sau:  

1. Quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nhằm 

nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19 theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/02/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 

31/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt 

động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch. Nếu có khả 

năng đã tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc các trường hợp có khả năng lây nhiễm 

cần thông tin ngay cho Thủ trưởng đơn vị và các cơ sở y tế để được tư vấn, 

hướng dẫn kịp thời.  

2. Theo dõi, cập nhật những thông tin chính xác về diễn biến của tình hình 

dịch bệnh, không đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang 

mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống công chức, người lao động. 

3. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ 

quan, ban ngành địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Tại trụ sở các đơn vị triển khai bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn; cung 

cấp khẩu trang cho các bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với khách ra vào cơ 

quan như bảo vệ, văn thư, lễ tân..; phối hợp với cơ quan, đơn vị y tế thường 

xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại trụ 

sở làm việc. 

5. Kịp thời thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn 

vị về Văn phòng Cục qua số điện thoại: 0206.395.4949 để Văn phòng tổng hợp 

và có phương hướng xử lý, hỗ trợ kịp thời.   



Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi 

cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Cục trưởng (để báo cáo);  

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Trang Thông tin điện tử của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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