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CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /CTHADS-VP 
V/v tăng cường, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

phương châm "4 tại chỗ" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

 

        Kính gửi: 

               - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; 

   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
 

  

 Thực hiện Văn bản số 5212/ UBND-THVX ngày 29/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh V/v tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ", Cục Thi hành án dân sự yêu cầu 

các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự các huyện, thành phố:  

 1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chủ   

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương 

châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư         

tại chỗ, hậu cần tại chỗ); Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ 

công dân, tổ chức đến cơ quan; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng quét 

mã QR-Code khi đến cơ quan liên hệ công tác, giải quyết công việc… phát 

huy tốt vai trò của Tổ COVID trong cơ quan về phòng, chống dịch bệnh, 

không để dịch bệnh lây lan tại đơn vị. 

 2. Chủ động với cơ quan chuyên môn triển khai nhanh nhất việc truy 

vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng tại đơn vị nếu đơn vị có F0, F1. Đồng 

thời triển khai thực tốt Kế hoạch về phòng, chống Covid-19 của đơn vị đã 

được ban hành. Phối hợp với cơ sở Y tế địa phương triển khai tiêm chủng 

vắcxin mũi tăng cường (mũi 3) cho công chức, người lao động trong cơ quan. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh 16b). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phan Thị Mai Thảo 
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