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                                 Kính gửi: Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

                                  
Thực hiện Công văn số 2798/UBND-THKH ngày 06/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới; 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

1. Triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong phòng, đơn vị, thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2798/UBND-

THKH ngày 06/3/2021 của UBND tỉnh; triển khai khai báo y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code theo hướng dẫn tại Công văn 

số 861/SYT-NVY ngày 07/3/2021 của Sở Y tế (Gửi kèm theo Công văn này). 

2. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái 

bình thường kể từ ngày 06/3/2021; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác. 

 3. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn 

phòng, chống dịch của cơ quan y tế. Thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). 
 

Đề nghị Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động Sở Tư pháp nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                  GIÁM ĐỐC                       
- Như trên;                                                          

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP. 

                 

      Bùi Đình Sơn 

 

V/v Phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới 
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