
 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI 

 
Số: 91/CTHADS-VP 

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Lào Cai, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. 

 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 2459-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh 

ủy Lào Cai v/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 

gây ra và Công văn hỏa tốc số 334/UBND-VX ngày 31/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona 

gây ra liên quan đến các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí và giáo dục, lao động. 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai yêu cầu Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thị xã, thành phố như sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho công chức, người lao động trực 

thuộc cơ quan, đơn vị nhận thức rõ, đầy đủ về sự nguy hiểm và các tác hại 

nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho công chức, 

người lao động với phương châm tự dự phòng là chính. 

2. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế cho công chức, người lao động và người dân đến làm việc 

tại cơ quan thi hành án dân sự. 

3. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị 

phòng hộ cho việc phòng, chống dịch bệnh. 

4. Hạn chế tối đa việc tổ chức các đoàn tham dự các hoạt động du Xuân, 

lễ hội đầu năm; giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nếu không thật sự cần 

thiết để tránh nguy cơ nhiễm dịch bệnh. 

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

Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

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

- Cục trưởng (b/c); 

- Lưu: VT, TH. 

 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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