
 

UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /STP-VP 

V/v triển khai Thông báo ý 

kiến của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác phòng, 

chống dịch bệnh; các phương 

án phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày       tháng 5 năm 2021 

                   

       

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

 

 

 

Ngày 6 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 50-

TB/TU về ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh; 

các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (đính kèm).  

Để triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Sở Tư pháp đề 

nghị thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt nội 

dung Thông báo trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 

đơn vị mình quản lý biết, thực hiện đúng quy định. Nâng cao ý thức phòng, 

chống dịch Covicd-19; thực hiện nghiêm khai báo y tế; hạn chế tập trung đông 

người khi không cần thiết; đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, không lơ là, chủ quan, 

mất cảnh giác trong mọi tình huống. 

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

dung tinh thần Công văn này./. 

 

 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở 

(thay b/c); 

- Lưu: VT, VPTư. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chất 
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