
UBND  TỈNH HẢI DƢƠNG  

SỞ TƯ PHÁP  

Số:             /STP-VP 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày       tháng  02  năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trƣởng phòng, Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc; 

- Trƣởng các tổ chức bổ trợ tƣ pháp, 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/2/2021 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy và Quyết định  số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Hải Dƣơng, Giám đốc Sở Tƣ pháp yêu cầu Trƣởng phòng, Thủ trƣởng 

các đơn vị trực thuộc, Trƣởng các tổ chức bổ trợ tƣ pháp và toàn thể công chức, 

viên chức, ngƣời lao động ngành tƣ pháp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với công chức, viên chức, ngƣời lao động thuộc Sở:  

a) Hạn chế đi lại, chỉ ra đƣờng trong trƣờng hợp thật sự cần thiết nhƣ: đi 

làm, mua lƣơng thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hạn chế đến các nơi tập 

trung đông ngƣời nhƣ: trung tâm thƣơng mại, chợ…; thƣờng xuyên đeo khẩu 

trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 02m với ngƣời khác khi giao 

tiếp, không tập trung quá 02 ngƣời trở lên ngoài phạm vi công sở.  

b) Tuyên truyền, vận động để ngƣời thân tham gia phòng, chống dịch. 

Nâng cao ý thức phòng bệnh, chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; 

chủ động ghi chú, lƣu giữ lịch sử đi lại, tiếp xúc và tình hình sức khỏe để khai 

báo khi có yêu cầu.  

c) Có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan y tế để phòng chống 

dịch và tuyệt đối không đƣợc phát ngôn gây hoang mang dƣ luận. 

d) Chấp hành nghiêm túc phân công công tác, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo 

Sở và lãnh đạo Phòng, đơn vị. Giữ liên lạc điện thoại di động thông suốt 24/24 

giờ; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Chủ động bố trí, sắp xếp công 

việc phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc giao.  

2. Đối với Thủ trƣởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở, tổ chức bổ trợ tƣ pháp:  

a) Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan y tế về việc phòng chống dịch 

Covid-19; đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 
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Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/2/2021 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Quyết 

định  số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số 

biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

b) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách toàn diện trong 

đơn vị; bố trí phòng giao dịch, làm việc thoáng khí; hạn chế tiếp xúc gần giữa 

các cá nhân. Các đơn vị trực thuộc, các tổ chức bổ trợ tƣ pháp thực hiện đo thân 

nhiệt, trang bị xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn phục vụ viên chức, ngƣời 

lao động và khách hàng đến giao dịch; ghi chép toàn bộ thông tin ngƣời ra vào 

(họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ).  

c) Bố trí công chức, viên chức, ngƣời lao động làm việc tại nhà thông qua 

các ứng dụng công nghệ thông tin, không bố trí quá 50% số lƣợng ngƣời làm 

việc tại cơ quan để giải quyết các công việc cần thiết, cấp bách. 

Giao Văn phòng Sở phối hợp với các Phòng chuyên môn xây dựng, thông 

báo lịch phân công công chức, viên chức, ngƣời lao động cơ quan Sở làm việc 

tại nhà và cơ quan phù hợp tình hình thực tế.  

Thủ trƣởng đơn vị trực thuộc chủ động bố trí, sắp xếp công việc của đơn vị 

bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh và hoan thanh nhiệm vụ chuyên môn. 

Các tổ chức bổ trợ tƣ pháp chủ động bố trí ngƣời trực, làm việc tại trụ sở 

phù hợp tình hình thực tế nhƣng không quá 50% tổng số cán bộ, nhân viên của 

đơn vị. 

d) Dừng các hội nghị, tạm hoãn các cuộc họp để giải quyết công việc chƣa 

thực sự cấp bách; không tổ chức, tham gia các hoạt động du xuân, tham dự lễ 

hội, các hoạt động tập trung trên 02 ngƣời ngoài phạm vi trụ sở cơ quan, đơn vị.  

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục tăng cƣờng công tác tham 

mƣu, chỉ đạo, hƣớng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.  

Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật tham mƣu cho 

Lãnh đạo Sở hƣớng dẫn các ngành, địa phƣơng thực hiện xử lý vi phạm hành 

chính về phòng chống dịch bệnh Covid-19; rút ngắn thời gian kiểm tra hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Tổ Tƣ vấn pháp lý về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sở luôn sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của lãnh đạo Sở tại mọi thời điểm. 

4. Cơ quan Sở Tƣ pháp thực hiện áp dụng Tình huống 2 trong Phƣơng án 

hoạt động trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ban hành kèm 

theo Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 01/4/2020 của Giám đốc Sở Tƣ pháp. 

 Trong trƣờng hợp cần thiết, Lãnh đạo Sở trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể 

cho công chức, viên chức, ngƣời lao động. Ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ có trách 
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(Để báo cáo) 

nhiệm kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng, đơn vị về nhiệm vụ đƣợc giao, chủ 

động thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về chất lƣợng, thời hạn. 

Các đơn vị trực thuộc, các tổ chức bổ trợ tƣ pháp rà soát, xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung phƣơng án hoạt động của đơn vị phù hợp với tình hình, bảo đảm 

công tác phòng chống dịch bệnh và hoạt động của đơn vị.  

5. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở Tƣ pháp (qua Văn phòng Sở - số điện 

thoại: 0989083018) và cơ quan y tế trong trƣờng hợp có công chức, viên chức 

và ngƣời lao động thuộc phạm vi quản lý có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm hoặc 

có biểu hiện, nghi nhiễm virus Covid-19. 

Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, tác  tổ chức bổ trợ tƣ pháp khẩn 

trƣơng thực hiện.  

Những vấn đề không đề cập đến trong Công văn này thì các tổ chức bổ trợ 

tƣ pháp thực hiện theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Thủ tƣớng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, hƣớng dẫn của cơ quan y tế và chính 

quyền địa phƣơng./.  

 

Nơi nhận:   

- Bộ Tƣ pháp; 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Nhƣ trên; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lƣu: VT.                                                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 
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