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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 

        Kính gửi:              

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục;                 

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

 

 Thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, 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 thực hiện:  

 1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động Công điện 

số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; Công văn số 

3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.   

(Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành 

án dân sự tại mục “Thông báo”).  

 2. Người đứng đầu cấp ủy, Chi cục trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, bảo đảm 

lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

quy định tại Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

 3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự.  

4. Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn 

tỉnh theo chỉ đạo của Ban phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đặc biệt là   

việc kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị phải được kiểm tra nghiêm ngặt, 

bằng việc khai báo y tế, sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử trên máy    

điện thoại thông minh (như ứng dụng Bluzone, QR-Code...); sổ sức khỏe điện 

tử để cập nhật thông tin trong việc truy vết, hoặc  khai báo  trên phần mềm 

quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/ 
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 Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 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); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh 15). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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