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Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 2304/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1697/SYT-BCĐ ngày 

02/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa; 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 được biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

điện số 08/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 

1697/SYT-BCĐ ngày 02/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh (Gửi kèm theo Công văn này). 

2. 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, tăng cường thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 

hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế. Thực hiện việc đeo 

khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công 

cộng, nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu 

trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế). Khách đến 

cơ quan làm việc, yêu cầu phải đeo khẩu trang. 

3. Yêu cầu tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trở 

về Thanh Hoá từ các địa phương khác đều phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn 

hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/ khai báo 

trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp và người thân 

trong gia đình nếu đi từ các địa phương có dịch hoặc có người thân tiếp xúc với 

người bị Covid-19 phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế và báo cáo Giám đốc Sở 

(qua Văn phòng).  

5. Về tổ chức các cuộc họp tại cơ quan: Yêu cầu các phòng, đơn vị thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/4/2021; chỉ tổ chức khi thật cần thiết và 

phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn 

V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp cấp bách để phòng, 

chống dịch Covid-19 



phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc bắt buộc đeo khẩu trang và hạn chế số 

người tham gia. 

Từ ngày 05/5/2021, yêu cầu các phòng, đơn vị không tổ chức các hội nghị 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập trung đông người cho đến khi có thông báo 

mới. Trong trường hợp thực sự cần thiết, yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng các 

đơn vị báo cáo Giám đốc Sở để xem xét, quyết định. 

6. Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc với công dân và yêu cầu công 

dân phải đeo khẩu trang khi đến làm việc. 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, khi tổ chức các cuộc đấu giá phải báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố để phối hợp thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu, có văn bản chỉ đạo các tổ chức bổ trợ tư 

pháp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (có văn 

bản chỉ đạo chậm nhất vào ngày 06/5/2021). 
 

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

chức, người lao động thuộc 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 
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