
 

UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ TƯ PHÁP 
   

Số:           /STP-VP 

V/v tiếp tục thực hiện tăng 

cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Cà Mau, ngày        tháng  6 năm 2021 

 

       
 

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

 

 

Ngày 29/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau Công văn số 300-

CV/TU về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (đính 

kèm). Để thực hiện nghiêm văn bản trên, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu: 

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 nghiêm theo quy định.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm quét mã QR-CODE, khai báo ý tế hàng ngày. 

Rà soát, báo cáo trường hợp tiếp xúc với người đi từ vùng có dịch về, gửi về Sở 

Tư pháp (thông qua đ/c Trương Thúy Hằng - Phó Chánh Văn phòng Sở), trước 

11g hàng ngày (nếu có). Mọi trường hợp không thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch, chủ quan, lơ là, làm lây lan dịch bệnh trong công đồng sẽ bị 

xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

2. Tổ kiểm tra, giám sát an toàn COVID-19 chỉ đạo kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 theo nhiệm 

vụ cụ thể tại Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 02/6/2021 của Giám đốc Sở Tư 

pháp. 

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 thực hiện tốt các biện pháp phòng chống 

dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, báo cáo và gửi về CDC 

tỉnh vào cuối buổi chiều hằng ngày (nếu có) 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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