TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HẢI PHÒNG

Số:628 /CTHADS-VP

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
Thực hiện Công văn số 1813/TCTHADS-VP ngày 31/5/2021 của Tổng cục
Thi hành án dân sự về việc tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, Cục Thi hành
án dân sự thành phố yêu cầu các Trưởng Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng
Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện kịp thời tổ chức thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động thực hiện
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục
THADS, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Kịp thời cập nhật danh sách công chức và người lao động của đơn vị có
tiếp xúc với bệnh nhân Covid -19, đi về từ địa phương có các ca lây nhiễm trong
cộng đồng hoặc có yếu tố dịch tễ (F1, F2,...) về Cục Thi hành án dân sự thành
phố (qua Văn phòng Cục).
3. Khi phát hiện tại cơ quan, đơn vị có trường hợp công chức, người lao
động hoặc đương sự, người có liên quan đến làm việc tại đơn vị dương tính với
Covid -19, đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng phải thực
hiện ngay các yêu cầu sau:
- Báo cáo ngay Cục Thi hành án dân sự thành phố (qua Văn phòng Cục);
- Thông báo ngay cho cơ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế, chính
quyền địa phương để được tư vấn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch;
- Phối hợp để tổ chức cho toàn bộ công chức và người lao động xét nghiệm
Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền. Yêu cầu
công chức, người lao động thực hiện nghiêm việc cách ly theo quy định; công
chức, người lao động không thuộc diện phải cách ly thì được yêu cầu làm việc
tại nhà;
- Thực hiện ngay việc khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng làm
việc trong cơ quan, đơn vị đặc biệt là phòng tiếp công dân, phòng họp và tổ chức
thực hiện ngay các yêu cầu phòng chống dịch khác theo quy định.
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4. Phối hợp với các cơ quan y tế có thẩm quyền để thực hiện việc tổ chức
tiêm phòng Vắc xin phòng Covid -19 cho toàn bộ công chức và người lao động
khi có sự phê duyệt danh sách tiêm phòng, thông báo của cơ quan y tế có thẩm
quyền (hiện nay Cục THADS thành phố đã lập danh sách toàn bộ công chức,
người lao động các cơ quan THADS thành phố và đề nghị Sở Y tế tiêm Vắc xin
phòng Covid-19, tuy nhiên các đơn vị vẫn chủ động thực hiện theo chỉ đạo tại
địa phương, nơi cư trú nếu được tiêm trước, báo cáo kết quả tiêm Vắc xin
Covid-19 về Cục THADS thành phố để biết và chỉ đạo cho phù hợp).
5. Giao Văn Phòng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Tổng cục Thi hành
án dân sự về các nội dung yêu cầu như trên (nếu có phát sinh) trong thời
gian nhanh nhất.
Cục Thi hành án dân sự thành phố yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên
môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

Như trên (để t/h);
Tổng cục THADS (để b/c);
Cục trưởng (để b/c);
Các Phó Cục trưởng (để c/đ);
Lưu: VT.
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Nguyễn Thị Mai Hoa

