
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /STP-VP 

V/v triển khai, thực hiện 

Công điện của Thường trực 

Ban Bí thư về tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Cà Mau, ngày        tháng  4  năm 2021 

 
 

 

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

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số   

199-CV/TU ngày 28/4/2021 về việc triển khai, thực hiện Công điện của Thường 

trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (đính kèm). Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo trên, Giám đốc Sở Tư pháp 

yêu cầu thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện như sau:  

1. Triển khai các văn bản trên đến công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị biết để thực hiện nghiêm theo quy định; tuyên truyền, vận động công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Ngành y tế. 

2. Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra sai sót trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại cơ quan, đơn vị quản lý. 

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; 

- Ban Biên tập Trang Thông tin 

điện tử Sở (để đăng tải, đưa tin); 

- Lưu: VT, VPChất. 

 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Lộc  
 


		2021-04-29T10:25:22+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-29T10:28:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-29T10:28:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




