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An Giang, ngày 31  tháng  3  năm  2020 

 

      Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

 - Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.  

  
 

Tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu 

của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đồng thời, 

tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19; Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29/3/2020; Chỉ thị số 726/CT-

UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cao điểm... Theo 

đó, cần lưu ý một số nội dung sau:  

- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở làm việc tại nhà (trừ các 

trường hợp nêu tại khoản 5 công văn này) trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 

01 tháng 4 năm 2020. Đồng thời, vận động người thân gia đình thực hiện cách ly 

xã hội; ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe Nhân dân; không đăng tin không 

đúng sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020, hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật.  

- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tăng cường sử dụng 

công nghệ thông tin để trao đổi và làm việc tại nhà. 

- Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; 

không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở và tại nơi công cộng. 

2. Đo thân nhiệt cho công chức, viên chức, người lao động và khách đến 

liên hệ công tác trước khi vào trụ sở cơ quan. 
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3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở quan tâm bố trí dung dịch sát khuẩn 

trước phòng làm việc và cơ quan; đồng thời, triển khai đến công chức, viên chức 

và người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân để 

phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

4. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 726/CT-UBND và Chỉ đạo của UBND huyện về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

xây dựng lịch bố trí mỗi đơn vị 01 công chức, viên chức, người lao động trực cơ 

quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác làm việc tại công sở. 

Công văn này thay thế cho Công văn số 373/STP-VP ngày 30/3/2020 của 

Sở Tư pháp về triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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