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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 tại Sở Tư pháp 

 

GIÁM  ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ Công văn số 2586/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Cà Mau về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 tại Sở Tư 

pháp tỉnh Cà Mau, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp - Tổ 

trưởng. 

2. Bà Phạm Thị Thảo, Phó Chánh Thanh tra Sở - Tổ phó. 

3. Ông Ngô Đức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước - Thành viên. 

4. Ông Huỳnh Quốc Hận, Phó trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp - Thành viên. 

5. Bà Trương Thúy Hằng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách quản trị - 

Thành viên kiêm Thư ký. 

Điều 2. Tổ Kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ:  

1. Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành 

y tế. 
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2. Chỉ đạo thực hiện áp dụng biện pháp 5K theo khuyến cáo của ngành y 

tế đối với công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ làm việc. 

3. Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong 

quá trình kiểm tra, giám sát hoặc trong thời gian làm việc có các biểu hiện như: 

Số, ho, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách 

ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời. 

4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch khác do Lãnh đạo tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phân công. 

6. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Tổ trưởng phân công.  

Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 tại Sở Tư pháp hoạt động kiêm 

nhiệm, tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 tại Sở 

Tư pháp có tên ở Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, trung tâm 

thuộc Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VPChất. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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