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Cà Mau, ngày  15  tháng 8 năm 2021 

 
 

HỎA TỐC 
 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Cà Mau kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo).  

Để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo trên, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Triển khai, quán triệt nội dung Quyết định nêu trên và các văn bản trước 

đây của Giám đốc Sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến công chức, 

viên chức, người lao động trong đơn vị biết, thực hiện. Lưu ý: thực hiện nghiêm 

việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo 

Quyết định số 1556/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Tiếp tục rà soát, chia ca luân phiên làm việc không quá 50% số công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo chỉ đạo tại Công văn số 

1593/STP-VP ngày 03/8/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp và lập danh sách 

CCVC&NLĐ làm việc gửi về Chánh Văn phòng Sở trước 08 giờ ngày 

16/8/2021 để tổng hợp chung, báo cáo Ban Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo. 

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện tuyên truyền trên Trang 

Thông tin phổ biến giáo dục  pháp luật tỉnh để cán bộ và nhân dân biết thực hiện. 

4. Văn phòng Sở chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại 

Sở Tư pháp; tham mưu theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện nghiêm nội 

dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo); 

- Ban Biên tập Trang Thông tin 

điện tử (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VPChất. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Lộc 
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