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         Số:       /CTHADS-VP 

V/v khẩn trương triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày        tháng 8 năm 2020 

    

Kính gửi:   

 - Các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

 - Các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong tỉnh. 
 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại 

một số tỉnh ở nước ta; đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, nơi ghi nhận số lượng bệnh 

nhân tăng đột biến trong thời gian gần đây. Quảng Trị là một trong những tỉnh tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất khi có số lượng lớn người dân, học sinh, sinh 

viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi tham quan, du lịch, công 

tác, thăm thân ở thành phố Đà Nẵng trở về địa phương (khoảng hơn 14.000 người); 

sáng ngày 07/8/2020, Bộ Y tế công bố 02 ca bệnh đầu tiên tại Quảng Trị1 với lịch 

trình di chuyển hết sức phức tạp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 

(THADS) tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục 

trưởng các Chi cục THADS cấp huyện trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị 

và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và địa phương 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-192 (được đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử của Cục, tại mục Thông báo) 

2. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tay, thực hiện 

việc đo thân nhiệt đối với công chức, người lao động và tổ chức, cá nhân đến liên 

hệ công tác trước khi vào cơ quan. Yêu cầu công chức, người lao động trong đơn 

vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau: đeo khẩu trang nơi công cộng và 

                                           
1 - CA BỆNH 749 (BN749): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là 

người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7. 

- CA BỆNH 750 (BN750): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị. Bệnh nhân là bạn (F1) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7). 
2 Công văn số 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo Kết luận số 98/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Thông 

báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn số 2277-CV/TU ngày 30/7/2020 

của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Công 

điện số 05/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện cách ly các trường hợp đi đến các địa điểm có 

nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh quyết liệt thực 

hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19; Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND ngày 03/8/2020 

của UBND tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 



tại các cuộc họp, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, 

giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tụ tập đông người ngoài phạm vi cơ 

quan (trừ trường hợp đặc biệt có chỉ đạo riêng), tạm dừng các cuộc họp chưa cần 

thiết, các chuyến công tác, tham quan, du lịch, thăm thân ngoài địa bàn nơi cư trú, 

bắt buộc khai báo y tế điện tử hoặc tờ khai y tế. 

3. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao 

động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời có giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn 

thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ 

việc có giá trị phải thi hành lớn; các vụ việc ít tiếp xúc theo chỉ đạo tại Công văn số 

369/CTHADS-VP ngày 09/4/2020 của Cục THADS tỉnh về việc triển khai thực 

hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

4. Báo cáo kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị về Cục 

THADS tỉnh để có chỉ đạo kịp thời. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục 

và Chi cục trưởng các Chi cục THADS cấp huyện trong tỉnh nghiêm túc, khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu VT, VP. 

 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

              

 

Trần Thị Hoa 
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