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TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:          /CTHADS-VP 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp  

cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

        Kính gửi:              

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục;                 

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

 

 Thực hiện Thông báo số 24/TB-BTP ngày 07/5/2021 về kết luận của Thứ 

trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

Bộ Tư pháp ngày 06/5/2021; Công văn số 1483/TCTHADS-VP ngày 10/5/2021 

của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tăng cường thực hiện phòng chống 

dịch COVID-19; Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 1317/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của 

dịch COVID-19, Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các 

nội dung sau:  

 1. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật, 

triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng 

về công tác phòng chống dịch (Các văn bản đã được đăng trên hệ điều hành văn 

bản và trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự). 

 2. Quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị: 

- Thực hiện việc đo thân nhiệt khi đến trụ sở làm việc, đeo khẩu trang 

trong suốt thời gian làm việc để bảo đảm việc phòng dịch tại cơ quan, đơn vị. 

- Kiểm soát chặt chẽ người vào trụ sở cơ quan, đơn vị, yêu cầu thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người như cơ sở y tế, chợ, siêu 

thị…., và giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng. 

- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và 

đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 
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3. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh 

COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo 

của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19 để điều chỉnh kế hoạch cho 

phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định.  

4. Các Chi cục Thi hành án dân sự cần có phương án sẵn sàng đáp ứng 

mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch tại 

cơ quan và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

  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; 

- Trang TTĐT Cục (đẻ đăng tải); 

- Lưu VT, VP (T.Hà). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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