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Số: 119/CTHADS-VP 

V/v tiếp tục tăng cường công tác  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 

        Kính gửi:              

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục;                 

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

 

 Thực hiện Công văn số 763/BTP-VP ngày 07/3/2020, Công văn số 

795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp và Công văn số 837/TCTHADS-

VP ngày 18/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phòng, chống dịch 

Covid-19, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố 

triển khai một số nhiệm vụ sau:  

 - Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống Thi 

hành án dân sự (đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục và gửi qua thư 

điện tử của đơn vị).  

 - Chỉ đạo công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và tại gia đình theo đúng 

chỉ đạo của Tổng cục tại Công văn số 837/TCTHADS-VP và hướng dẫn của các 

cơ quan chức năng; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh tại 

địa phương, trường hợp công chức, người lao động có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc 

có triệu chứng bệnh cần kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

của địa phương và Văn phòng Cục (qua số điện thoại của đ/c Phan Thị Mai 

Thảo, Chánh văn phòng SĐT phòng: 02073.822.122, đi động: 0977094374). 

  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 triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu VT, VP(Minh). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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