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Cà Mau, ngày         tháng  6 năm 2021 

 

       
 

      

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

 

 

Ngày 22/6/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Cà Mau có Công văn số 643/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (đính kèm). Để thực hiện văn bản 

trên, Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt 

nội dung văn bản nêu trên và các văn do Giám đốc Sở đã ban hành trước đây về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho công chức, viên chức và người lao 

động biết và thực hiện đúng quy định trong phòng, chống dịch.  

2. Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 chỉ đạo, phân công thành viên 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; đề xuất xử lý cá nhân vi phạm các 

quy định theo pháp luật (nếu có).  

3. Văn phòng Sở theo dõi triển khai thực hiện Công văn này; phối hợp với 

các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo 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; 

- CVP Sở; 

- Lưu: VT, VPHằng. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Trần Hoàng Lộc 
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