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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ TƯ PHÁP  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 394/STP-BTTP An Giang, ngày  01 tháng  4  năm 2020 
V/v thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 
 

               

 Kính gửi: 

 

 - Các Tổ chức hành nghề: Luật sư; Công chứng;  

Đấu giá tài sản; Thừa phát lại; 

 - Các tổ chức, cá nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ 

trợ tư pháp. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 

số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đề nghị người đứng đầu các tổ chức hành 

nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá 

nhân khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 

15/4/2020. Trường hợp cần thiết có thể bố trí người cung cấp dịch vụ pháp lý 

cho người dân. Khi thực hiện việc tiếp dân (trực tiếp) và trong quá trình cung 

cấp dịch vụ pháp lý cho người dân, phải thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, tránh dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

Giám đốc, Trưởng Văn phòng, người đứng đầu các tổ chức và Thủ trưởng 

đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để lây nhiễm dịch Covid-19. 

2. Chủ động thông tin đến người dân, cơ quan, tổ chức liên quan biết để 

phối hợp thực hiện. 

3. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả tại trụ sở cơ quan đơn vị, 

đảm bảo sức khỏe cho người dân và người lao động của tổ chức mình. 
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Nhận được văn bản này, yêu cầu người đứng đầu các tổ chức hành nghề: 

Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản, Thừa phát lại và các tổ chức, cá nhân 

khác hành nghề trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Bổ trợ tư pháp – BTP; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị thuộc sở; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT; BTTP.  

 
       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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