
  BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/TB-BTP Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp ngày 06/5/2021 

 

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc 

họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và 

một số công chức của Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, 

cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã kết luận như sau: 

1. Hoan nghênh Văn phòng Bộ đã chủ động rà soát, kích hoạt và kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ ngay sau kỳ 

Nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5. 

2. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, đề 

nghị Thành viên Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một 

số yêu cầu sau: 

2.1. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật, 

bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Tư pháp và yêu cầu, hướng dẫn của chính 

quyền, cơ quan y tế địa phương nơi có trụ sở trong việc thực hiện các biện pháp 

bảo đảm phòng, chống dịch. Quán triệt, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động và khách đến trụ sở cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

của Bộ Y tế, hạn chế, không tham gia các hoạt động tập trung đông người; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

2.2. Giao: (i) Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ và các 

đơn vị: kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch tại trụ sở 60 Trần Phú, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; (ii) Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối 

hợp với Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu 

phòng, chống dịch tại trụ sở 139 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội; (iii) Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm chủ trì, phối hợp với Cục Bồi thường 

nhà nước thực hiện kiểm tra việc đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch tại trụ sở 

Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
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Nội; (iv) Các đơn vị khác có trụ sở riêng thực hiện việc tự kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch tại đơn vị. 

Các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch 

về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Bộ) trước 14h00 ngày thứ Tư hàng tuần để tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.  

2.3. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Công đoàn Bộ rà soát lại 

Kịch bản ứng phó với từng cấp độ của dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp
1
, kịp thời 

đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết); thường xuyên tổ chức diễn tập theo 

từng cấp độ để đảm bảo chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. 

2.4. Giao Cục Công nghệ thông tin: 

- Tiếp tục đề xuất các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch. Trước mắt, phối hợp với Văn phòng Bộ thí điểm thực 

hiện "Điểm khai báo y tế bằng QR-Code" theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ 

Thông tin - Truyền thông để thực hiện việc khai báo y tế điện tử và kiểm soát 

đối với khách ra/vào trụ sở 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bằng 

mã QR-Code theo hướng: Cục Công nghệ thông tin đăng ký tài khoản và hỗ trợ 

kỹ thuật, Văn phòng Bộ tổ chức vận hành. Hoàn thành trước ngày 10/5/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam thường 

xuyên cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Mục Phòng, 

chống dịch Covid-19) các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quốc gia, Bộ Tư pháp và 

yêu cầu, khuyến cáo của chính quyền, cơ quan y tế các địa phương trong công 

tác phòng, chống dịch để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn 

ngành biết, thực hiện. 

2.5. Giao Văn phòng Bộ nghiên cứu, xây dựng Báo cáo của Ban Chỉ đạo 

đề xuất Bộ trưởng về một số nội dung sau: 

- Yêu cầu các trường hợp đi về từ địa điểm có dịch hoặc có lịch sử tiếp 

xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh (Thuộc đối tượng được khuyến cáo tự 

cách ly tại nhà: F2, F3, F4…) làm việc trực tuyến tại nhà và chỉ trở lại làm việc 

sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2.  

- Thực hiện việc sàng lọc, xét nghiệm ngẫu nhiên theo tỉ lệ % nhất định 

đối với công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ để chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

                                           
1
 Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-BCĐ ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

Bộ Tư pháp. 
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- Xây dựng phương án đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tiêm vắc-xin 

Covid-19 cho các đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với người dân, 

doanh nghiệp (Như: Chấp hành viên, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tổ 

chức thi hành án, tiếp công dân, đăng ký giao dịch bảo đảm…) và đội ngũ hành 

nghề dịch vụ pháp lý, bổ trợ tư pháp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

bệnh, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, 

các đoàn khảo sát, công tác tại địa phương cho đến khi có chỉ đạo mới. Trường 

hợp thực sự cần thiết, bắt buộc phải tổ chức thì phải báo cáo, xin ý kiến của 

Lãnh đạo Bộ phụ trách. 

Đối với các Đoàn hiện đang đi công tác địa phương phải quán triệt, yêu 

cầu các thành viên đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh và sau khi 

kết thúc chuyến công tác trở về thì bố trí làm việc trực tuyến tại nhà và chỉ đến 

cơ quan, đơn vị khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. 

2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đẩy 

mạnh hình thức họp trực tuyến. Các cuộc họp trực tiếp hạn chế số lượng người 

tham gia tối đa là 30 người và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, 

trường hợp nhiều hơn 30 người phải báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách. 

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

ngày 06/5/2021, Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên 

quan biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để t/hiện); 

- Cục trưởng Cục THADS tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện); 

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP (BTK, TH, QT). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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