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Hải Dương, ngày 17 tháng 8  năm 2020 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. 

Thực hiện Thông báo 1912-TB/TU ngày 16/8/2020 về Kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp triển khai áp dụng chế độ 50% cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở như sau: 

1. Thực hiện phân công cán bộ làm việc tại trụ sở Cơ quan Sở Tư pháp 

từng ngày nhằm giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Danh sách làm 

việc tại trụ sở hàng tuần do Văn phòng Sở lập và thông báo cụ thể đến các 

phòng, đơn vị trực thuộc. 

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong vùng có dịch chủ động phân công 

cán bộ, viên chức làm việc tại trụ sở và tại nhà theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh; gửi Danh sách làm việc tại trụ sở hàng tuần về Văn phòng Sở để 

theo dõi, tổng hợp. 

3. Trong thời gian không được phân công làm việc tại trụ sở cơ quan, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện làm việc tại nhà; 

không ra khỏi nhà trong giờ hành chính, giữ thông tin liên lạc thông suốt; chủ 

động bố trí hồ sơ, tài liệu và điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoàn thành nhiệm 

vụ được giao và có mặt tại trụ sở cơ quan ngay khi được yêu cầu từ Lãnh đạo 

Sở, Lãnh đạo Phòng, đơn vị. 

4. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chung của cơ 

quan. Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tiến 

độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về chất 

lượng, tiến độ công việc; phản ánh khó khăn, vướng mắc về Lãnh đạo Sở và 

phối hợp với Văn phòng Sở để tham mưu giải quyết. 

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 
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