
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 51/CTHADS-VP 

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của vi rút Corona gây ra. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

           - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

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

 

 Thực hiện Văn bản số 258/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội 

dung sau:   

 1. Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị 

các nội dung trong Văn bản số 258/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện theo đúng 

các nội dung chỉ đạo tại Công văn nói trên; công chức, người lao động trong đơn 

vị nếu có biểu hiện khác thường (ho, sốt liên tục...) kịp thời báo cáo Thủ trưởng 

đơn vị trực tiếp quản lý, đồng thời đến cơ sở y tế có thẩm quyền để khám và 

theo dõi chăm sóc sức khỏe. 

(Kèm theo Văn bán số 258/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh) 

 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, thành phố nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu VT, VP(Minh). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 

 

  


		2020-02-14T15:16:30+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tuyên<nguyentuyen.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




