BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 407/TCTHADS-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v Chỉ đạo thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Chỉ thị số 05),
Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng
cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn
trương chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung công việc sau đây:
1. Quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp nêu tại Chỉ thị số 05
của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, chỉ đạo
kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn
của Trung ương và chính quyền địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý việc: đeo
khẩu trang, hạn chế tối đa tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn nơi công
cộng; thực hiện khử khuẩn; khai báo y tế đầy đủ, chính xác.
Ngoài ra, đối với một số địa bàn thuộc tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải
Phòng và một số địa phương khác khi đã có công bố dịch bệnh lây nhiễm trong
cộng đồng, thì cần thực hiện nghiêm quy định về cách ly, giãn cách xã hội; có
phương án tổ chức công việc phù hợp cho đến khi có thông báo, chỉ đạo mới.
2. Xây dựng phương án, tổ chức phòng dịch tại cơ quan, đơn vị; tuyệt đối
không được lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên
chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định
về phòng, chống dịch nêu trên tại công sở.
Trên đây là chỉ đạo của Tổng cục THADS về công tác phòng, chống dịch
Covid-19, yêu cầu các đồng chí khẩn trưởng thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP.
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